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NBS Trøndelag håper på god deltakelse fra hele landet, og oppfordrer
gruppeledere til selv å delta, og til å informere yngre forskere og studenter
som kanskje ikke har hørt om NBS om denne muligheten til å delta på det vi
håper blir en flott opplevelse på Røros! Påmelding på www.biokjemisk.no
starter i september, frister vil bli i midten av november for early bird priser,
og midten av desember for normale priser. Velkommen til Røros.
Les mer på side 6

In 2018 it is organized more than 300 Gordon Research
Conferences and Gordon Research Seminars worldwide
on various topics. The 7th Gordon Research Conference
(GRC) focusing on Fibroblast Growth Factors in
Development and Disease took place from 25th to 30th
of March in Ventura, USA. Gordon Research Seminar
(GRS) for young scientist preceded the main meeting.
This year the subtitle of both the conference and the
seminar was “Cellular and Molecular Signaling of FGFs:
From Bench to Bedside”.Les mer på side 32

This year’s BioCat Annual Meeting
was held on June 4th until 6th at the
idyllic Hurdalsjøen Hotel. The mee-
ting forms a platform where small
scientific communities within
biocatalysis with participants from
six different Norwegian universities
(UiT, UiO, UiS, UiB, NMBU and
NTNU), as well as industrial
partners, are united. Les mer på
side 12



NBS-NYTT 3 - 2018 5NBS-NYTT 3 - 20184 NBS-NYTT 2 - 2018

Way forward for young 
biochemists 
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z En sommer er over. Reiseradioen har tatt lang ferie og Kirsti Sparboe har nok en gang gitt oss inn med teskje at ”En
sommer er over”. NBS avdeling Trøndelag forbereder oss i dette nummeret på at det snart er vinter og informerer
om hvilke plenumsforedragsholdere som kommer til vintermøtet, eller Kontaktmøte som det offisielt heter, på Røros
i slutten av januar. Det er omtale av åtte plenumsforedragsholdere. Blant disse finner vi Christiane Nüsslein-Volhard
som fikk Nobel-prisen i fysiologi og medisin 1995 for sitt arbeid med Drosophila melanogaster og en norsk forsker,
Johanna Olweus. Denne gangen legges det opp til et samarbeid på Kontaktmøtet med Norsk Fysiologisk Forening,
Norsk Forening for Mikrobiologi og Norwegian Society for Immunology. Forhåpentligvis vil mange NBS-
medlemmene delta på Røros-møtet.

Ellers i dette nummeret kan du lese om forskning på Ås angående evolusjon av atlanterhavslaks; du finner diverse
møtereferater, omtale av nye doktorgrader og de faste spaltene Ordkløveri, Biorabiaten og Arnts biostreker. Du finner
også at NBS-Nytt nok en gang har fokus på problemstillinger relatert til manglende kvalitet i vitenskapelige publika-
sjoner og oppblomstring av de såkalte ”røvertidsskrifter”.

Som annonsert tidligere går jeg av som redaktør i NBS-Nytt etter utgivelsen av neste nummer. Det begynner å haste
med å finne en ny redaktør. I intervju med Generalsekretæren forteller jeg litt om hvordan jeg har jobbet som 
redaktør og hvorfor jeg mener det er viktig at NBS fortsetter med å gi ut dette medlemsbladet.

Jeg takker alle bidragsytere til dette nummeret, og håper at innholdet faller i smak.

Kjære lesere!
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Kjære biokjemikere!

The Norwegian PhD education in life sciences is at present very structured and formalized, including compulsory
educational and dissemination parts, in addition to the scientific activity. In recent years there has been an increasing
offer of courses on generic and transferable skills, with the objective of preparing the PhD candidates to expert per-
formance not only in academia, but also in industry, public and health organizations and other non-academic setups.
New courses on transferable skills synergize with the traditional “learning-through-doing or through-mentoring”
that the older guard is more familiar with as training method. These transferable skills courses and modules are
effective in improving competence in teaching, scientific writing and presentation techniques, fundraising and
project management and are now given in the programs by several research schools. 

However, these organized courses do not usually prepare for a skill that is being increasingly asked for to candidates
that will continue in academic research and who will compete for young-scientists research grants, and tenure-
track-like positions both nationally and internationally: competence in leadership and management. Actually, PIs
also have to show that they are excellent leaders when they coordinate and head multi-partner projects, consortia
and centers. A good scientific leader is expected to motivate and encourage group members to result in creative
thinking, excellent research and high impact publications. It is however equally probable that good courses and
training in leadership is needed to help - already very clever people - to further develop emotional intelligence and
prepare for more current activities, such as setting ambitious but realistic goals, handling finances and negotiating
intellectual property rights. They should also be trained in how to handle the less pleasant situations, such as con-
flict-solving in the group and managing frustration. The need for leadership education for scientists is not without
debate and skepticism, as it is believed that in scientific leadership one should accommodate – and even welcome
- different personalities and cultures. Still, these courses are in increasing demand, and are often combined with
education in ethical aspects and guides. In the USA they have a long tradition, and the “Survival skills and ethics
program” was one of the first courses of this kind, given at the University of Pittsburg since the early 90’s. EMBO
organizes well renowned Laboratory Leadership Courses (http://lab-management.embo.org/dates), with programs
for researchers at different career stages, and specific courses for female scientists. EMBO also helps to organize
these courses at the local institutes in the member countries (http://lab-management.embo.org/organise-an-event). 

At NBS we want to support high quality scientific training education, which could include initiatives for seminars
and workshops in this topic in the local branches and at the NBS contact meeting. In our last general assembly it
was discussed that the winter meeting could be preceded by a Young Scientists' day, very similar to the forum that
precedes the FEBS meetings, where the young scientists are responsible for the organization. This would be a good
arena for hands-on organization of career and management-training activities.

Innleveringsfrister og utsendelsesdatoer for NBS-Nytt i 2018
Følgende innleveringsfrister og utsendelsesdatoer er bestemt for NBS-nytt i 2018

NBS-nytt nr.                   Innleveringsfrist                               Utsendelsesdato
         4                          5. november                                  26. november

Innleveringsfrister og utsendelsesdatoer for NBS-Nytt i 2019
Det tas forbehold om at ny redaktør kan endre foreslåtte innleveringsfrister og utsendelses-
datoer for NBS-nytt i 2019

NBS-nytt nr.                   Innleveringsfrist                               Utsendelsesdato
         1                          4. februar                                      25. februar
         2                          20. mai                                            11. juni
         3                          19. august                                       9. september
         4                          4. november                                  25. november

•Er du medlem og vil fornye medlemskapet?
•Er du medlem og har endret adresse?
•Gå til www.biokjemisk.no, logg deg inn eller lag en konto! 
Her kan du melde deg inn, fornye medlemskap og endre 
personlig informasjon.

Vil du bli medlem av NBS?
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Michael Berenbrink is a
Senior Lecturer in Animal
Sciences in the Department of
Evolution, Ecology and Be-
haviour at the University of
Liverpool, UK. He obtained his
PhD in Germany in 1994 at
Düsseldorf University. He then
worked for six years in the
group of Norbert Heisler at
Humboldt University in Berlin.
In early 2001 he moved to his
current position in the Institute
of Integrative Biology at the
University of Liverpool, after
having collaborated with
Andrew Cossins there for
several years. Michael is inter-
ested in the diversity of
physiological mechanisms that
animals employ in different
environments or with different

life-styles. The focus of his
work is on the respiratory
system of vertebrates, particu -
larly the evolution of blood
oxygen and carbon dioxide
transport mechanisms and
haemoglobin function.

Ronald N. Germain received
his Sc.B. and Sc.M. from Brown
University in 1970 and his M.D.
and Ph.D. from Harvard
Medical School and Harvard
University in 1976. From 1976
to 1982, he served as an inst-
ructor, assistant professor, and
associate professor of pathol -
ogy at Harvard Medical School.
From 1982 to 1987, he worked
as a senior investigator in the

Laboratory of Immunology
(LI). In 1987, he was appointed
chief of the Lymphocyte
Biology Section. In 1994, Dr.
Germain was named deputy
chief of LI. In 2006, he became
director of the NIAID Program
in Systems Immunology and
Infectious Disease Modeling,
which became the Laboratory
of Systems Biology in 2011 and
for which he serves as chief of
the laboratory. He is also acting
chief of LI and associate
director of the Trans-NIH
Center for Human Immunol -
ogy, Inflammation, and Auto-
immunity (CHI). Since
receiving his doctoral degrees,
he has led a laboratory invest-
igating basic immunobiology.
He and his colleagues have
made key contributions to our
understanding of MHC class II
molecule structure–function
relationships, the cell biology of
antigen processing, and the
molecular basis of T cell
recognition.

More recently, his laboratory
has explored the relationship
between immune tissue or-

ganization and control of
immunity studied using dy-
namic and static in situ micros-
copic methods that his
laboratory helped pioneer. His
group also conducts research in
quantitative modeling of
immune signaling circuits and
in the broader application of the
methods of systems biology to
immunological questions. He
has published more than 300
scholarly research papers and
reviews and serves on the
editorial boards of many
scientific journals.

Among his numerous
honors, he was elected as an as-
sociate (foreign) member of
EMBO (2008), elected to the
National Academy of Medicine
(2013) and to the National
Academy of Science (2016),
received the Meritorious Career
Award from the American As-
sociation of Immunologists
(2015), was chosen as NIAID
outstanding mentor, 2016, and
has been designated an NIH
distinguished investigator. He
has trained more than 70 post-
doctoral fellows, many of whom

Kontaktmøte 2019

NBS Kontaktmøte (eller vinter-
møtet) har i lang tid vært en
velkjent møteplass for cel-
lebiologer, biokjemikere,  mol-
ky lær biologer, mikrobiologer,
fysiologer og immunologer i
Norge! Her kan også studenter
og yngre forskere få muligheten
til å delta til en lav pris, til å
presentere sine prosjekter og
knytte kontakter. Mange har
funnet sin neste jobb nettopp
på vintermøtet. I år avholder
Norsk Fysiologisk Forening
(NFF) for første gang sitt års-
møte under vintermøtet, en
naturlig utvikling synes også vi
i NBS, ettersom mange av deres
medlemmer allikevel deltar på

vintermøtet. Norsk Forening
for Mikrobiologi (NFM) har
vært med som arrangør av
vintermøtet tidligere, og vi er
glade for at de vil fortsette med
det. Vi håper at NBS kon-
taktmøte kan fungere som en
paraply også for mindre møter,
og dermed kan bidra til at vi
kan beholde dette møtet som
en arena hvor forsknings-
miljøene i Norge kan samles og
knytte kontakter til tross for en
stor økning i spesialiserte
internasjonale konferanser
man deltar på.  Vi har også
denne gang fått hjelp av
Norwegian Society for
Immunology (NSI), slik at

immunologi delen av møtet
også styrkes. Til sammen håper
vi i år å kunne by på et spenn-
ende og godt program med stor
bredde, og at dette vil bidra til
god deltakelse. Temaer som har
vært prioritert ved invitasjon av
foredragsholdere denne gang
har vært immunologi, mikro-
biologi, organoider/molekylære
signal veier i hjernesykdommer,
tra fikkering og mikroskopi,
signalering i kreft og DNA
reparasjon/stabilitet. Hoved-
foredragene vil bli lagt opp for
et bredt publikum! 

NBS Trøndelag håper på god
deltakelse fra hele landet, og

oppfordrer gruppeledere til selv
å delta, og til å informere yngre
forskere og studenter som
kanskje ikke har hørt om NBS
om denne muligheten til å delta
på det vi håper blir en flott opp-
levelse på Røros! Påmelding på
www.biokjemisk.no starter i
september, frister vil bli i
midten av november for early
bird priser, og midten av
desember for normale priser.
Velkommen til Røros.

Med vennlig hilsen
NBS avdeling Trøndelag

PENUMSFOREDRAGSHOLDERE
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hold senior academic and ad-
ministrative positions at lead-
ing universities and medical
schools.

Marja Jäättelä is head of the
Cell Death and Metabolism
Unit and director of the Center
for Autophagy, Recycling and
Disease at the Danish Cancer
Society Research Center as well
as professor of Cell Death and
Metabolism at the Copenhagen
University. She is elected
member of the European
Molecular Biology Or-
ganization (EMBO), Danish
Royal Academy of Sciences and
Finnish Academy Science and
Letters and serves in numerous
international scientific ad-
visory boards, editorial boards
and evaluation panels.

Dr. Jäättelä’s main research
interests include the role of
lysosomes and autophagy in
cancer progression, alternative
cell death pathways, mainte -
nance of lysosomal membrane
integrity, lipid metabolism and
lipid storage disorders.

The translational part of Dr.
Jäättelä’s present research
focuses on developing clinically
relevant acid sphingomyelinase
inhibiting cationic amphiphilic
drugs for cancer treatment.

Christiane Nüsslein-Volhard
is Director Emeritus at the Max
Planck Institute for
Developmental Biology in
Tübingen, Germany. As an
Emeritus Professor she is lead-
ing a research group at the In-
stitute focusing on pattern
formation, growth and cell

migration in the zebrafish, a
vertebrate model organism.

For the discovery of genes
that control development in
animals and humans, and the
demonstration of morphogen
gradients in the fly embryo, she
has received a number of
awards and honours, among
others the Albert Lasker Medical
Research Award. In 1995, she
was awarded the Nobel Prize for
Physiology and Medicine, along
with Eric Wieschaus and
Edward Lewis, for her work on
the genetic control of em-
bryogenesis using the fruit fly

Drosophila melano gaster. In the
1990s, she transitioned her lab
to working with zebrafish
(Danio rerio), using similar for-
ward genetic approaches to
those that had proved so
successful in Drosophila to
uncover key regulators of verte-
brate develop ment. Nüsslein-
Volhard is also associated with
the discovery of Toll, which led
to the identification of
mammalian toll-like receptors
that are innate sensors of
pathogens and danger. 

Nüsslein-Volhard was secre -
tary general of the EMBO,
which promotes excellence in
the life sciences, until 2009 and
a member of many scientific
councils (GDNÄ, National
Ethics Council of Germany,
ECR). She has been chancellor
of the Order Pour le merite
since 2013. In order to support
women with children in science
she founded the Christiane-
Nüsslein-Volhard-Stiftung in
2004.

Johanna Olweus graduated
from medical school in Bergen,
Norway in 1992. She then went
to work for almost five years as
a scientist at Becton Dickinson
in San Jose, California, funded
by a PhD grant from the
Norwegian Research Council.
By use of flow cytometers with
ultra high sensitivity, she
conducted the first high
resolution studies on cytokine
receptors on human
hematopoietic progenitor cells.
This work was performed in
collaboration with her husband
Fridtjof Lund-Johansen. She
defended my PhD at the Uni-
versity of Bergen in 1998. In
parallel with a residency as an
MD in immunology and trans-
fusion medicine (specialist in
2006), she built up a research
group around studies of
antigen presenting cells, and
subsequently cancer immuno -
therapy. During her residency
at the Institute for Immunology
at Oslo University Hospital
Rikshospitalet, she learned
about HLA-typing and
workups in allogeneic
hematopoietic stem cell trans-
plantation, and that T cells
from healthy donors can be
very powerful at eradicating
cancer cells in patients. This
lead to her interest in using
various modalities of donor-
derived immunity in cancer
immunotherapy. By the end of
2007 she joined the
Department of Cancer
Immunology at the Institute for
Cancer Research, Oslo Uni-
versity Hospital Radiumhos-
pitalet, as a Scientist. By end of
2008, she was appointed Head
of Department, and Professor

at the University of Oslo. In
2013, her group, together with
five other research groups, was
awarded a K.G.Jebsen Center of
Cancer Immunotherapy, under
her leadership, and in 2016
they were among the few
centers that were awarded a
two-year prolongation, starting
in 2018. Her group is also a
partnering group of the
K.G.Jebsen Center for In-
flammation Research, and of
Oslo University Hospital Focus
area Cancer Immunotherapy.

Primo Schär is a Research
Group Leader at the
Department of Biomedicine of
the University of Basel. His
group investigates biological
processes that modulate
genome plasticity, i.e. the
stability of the genetic and
epigenetic codes of cell identity.
The objective is to provide a
thorough understanding of the
molecular mechanisms invol -
ved and the consequences of
their dysfunction for cell fate,
transformation and cancer. Pat-
hways that control and
modulate DNA methylation
patterning in mammalian cells
were poorly understood for a
long time, although their im-
portance in establishing and
maintaining cell type-specific
gene expression was well
recognized. The discovery of
proteins capable of converting
5-methylcytosine (5mC) to
putative substrates for DNA
repair introduced a novel and
exciting conceptual framework
for the investigation and
ultimate discovery of mole -
cular mechanisms of DNA
demethylation. There is

compelling evidence that DNA
repair, in particular base
excision repair, contributes
significantly to the turnover of
5mC in cells. By actively
demethylating DNA, DNA
repair supports the develop -
mental establishment as well as
the maintenance of DNA
methylation landscapes and
gene expression patterns.
Primo Schär has made seminal
contributions revealing the
impact of DNA base repair in
regulation and maintenance of
DNA methylation and active
demethylation.  

Research in Professor Hon-
gjun Song's laboratory focuses
on two core topics: (1) neural
stem cell regulation and
neurogenesis in the developing
and adult mammalian brain
and how these processes affect

neural function; (2) epigenetic
and epitranscriptomic me-
chanisms and their functions
in the mammalian nervous
system. Song’s lab has made
major contributions to under-
standing how dysfunction of
these mechanisms may be
involved in brain disorders (i.e
Zika virus and autism). Song’s
lab is using brain organoid
technology extensively in their
research. Brain organoids are
an exciting new technology
with the potential to
significantly change how
diseases of the brain are under-
stood and treated. These three-
dimensional neural tissues are
derived from the self-or-
ganization of pluripotent stem
cells, and they recapitulate the
developmental process of the
human brain, including
progenitor zones and
rudimentary cortical layers.
Several characteristics of or-
ganoids also make them att-
ractive as models of brain
disorders. Improvement in or-
ganoid technology will enhance
the translational potential of
brain organoids, as well as the
possibility of their use as sub-
strates for repairing cerebral
circuitry after injury.

Michael B. Yaffe is the David
H. Koch Professor of Biology
and Biological Engineering at
MIT and Attending Surgeon at
the Beth Israel Deaconess
Medical Center, Harvard
Medical School. He is also a fo-
under of Consensus Phar -
maceuticals and Merri mack
Pharmaceuticals. Dr. Yaffe co-
founded The DNA Repair
Company in 2004 and serves as
Chairman of Scientific Ad-
visory Board at the company.
He also serves as Member of
Scientific Advisory Board of
Merrimack Pharmaceuticals,
Inc. and Boston Biomedical
Research Institute, Inc. He
completed a residency in
General Surgery, a Fellowship
in Surgical Critical Care, Burns
and Trauma at Harvard
Medical School, and post-
doctoral training in Signal

Transduction with Lew Cantley
in Cell Biology at Harvard. He
received his B.S. degree in
Materials Science and Enginee-
ring at Cornell University, and
his M.D. in 1989 and Ph.D. de-
gree in 1987 from Case Western
Reserve University in
Biophysical Chemistry.

The goal of our research is to
understand how signaling pat-
hways are integrated at the
molecular and systems level to
control cellular responses.  We
are particularly interested in:
(1) signaling pathways and
networks that control cell cycle
progression and DNA damage
responses in cancer and cancer
therapy; and (2) cross-talk be-
tween inflammation, cytokine
signaling and cancer. Much of
our work focuses on how
modular protein domains and
kinases work together to build
molecular signaling circuits.
The work is multi-disciplinary
and encompasses biochemistry,
biophysics, structural and cell
biology, engineering, and
computation/bioinformatics-
based methods.

NBS-Nytt takker de firmaer som har bidratt 
med annonser til dette nummeret: 
Pedro Consulting. 

Vi oppfordrer 
medlemmene til å vise at 
det lønner seg å annonsere 
i bladet.

Støtt våre annonsører!
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FEBS Congress 2018
in Prague

The Federation of the European Biochemical Societies (FEBS) unites over 
35 000 members of different fields of biochemistry and molecular biology by
supporting related research areas through its journals, courses, workshops,
and congress meetings. In June 2018 I attended the FEBS Congress in
Prague, Czech Republic

I
went to the congress with a
poster presentation of my
research. Being on the last
year of my PhD, I have

gathered quite a bit of experimental
data and I was eager to share it with
the community, hear some critical
responses and maybe get ideas for
improvement. My research is related
to protein-protein interaction stu-
dies, specifically, I’m looking into so-
called CW-domains which are very
selective to modified histone
proteins in the nucleosome core,
specifically towards histone H3
modified with methylation at lysine
at 4th position (H3K4me1). By the
means of structural biology and
biophysical methods, in our lab we
characterized the binding me-
chanism which shapes the
selectivity of the CW-domain from
ASHH2 protein and determined the
leading forces of interaction.

The congress had quite tight pro-
gram throughout few days, started at
Saturday evening with registration
and welcoming. Every day 5
symposia were held in parallel,
covering wide spread of scientific

topics. Sometimes it was hard to
choose which symposia to attend,
when you see interesting or relevant
presentations going along. Such
covering is allowing to learn
something new outside your
primary area of work, so I used this
possibility and jumped from protein
complexes to epitranscriptomics and
synthetic biology, where I learned
something about “non-natural” DNA
bases, which allow to expand 4 letter
DNA code and, for example, develop
new ways for labeling your
molecules, or a whole world of
regulation at the transcription level
with modifications of RNAs. Beside
scientific symposia there were some
special sessions regarding develop-
ing professional skills in writing and
networking.

Of a special interest at the con-
gress, were the plenary lectures.
Again, topics were different, varying
from molecular mechanisms of gene
regulation to developmental biology,
host-pathogen interaction and
virology. One talk I can highlight
among the other is the talk given by
Alicia Kowaltowski regarding diet,
energy metabolism and mito-
chondria. Comparing different types
of dietary restrictions, like calorie
restriction and restriction of a total
amount of nutrition, results from her
lab in Sao Paulo showed and
explained what happening with
mitochondria and how this affecting
molecular mechanisms of energy

metabolism, highlighting important
aspects of diet in general. It seems
like restriction of calories will work
the best for improving health and
body weight control, rather than just
simply cutting the amount of food
consumed. Other notable talks were
about the structure of Ebola virus
receptor, highlighting possible ways
for designing efficient therapies and
drugs. Martin Jinek from University
of Zurich gave an overview of
CRISPR-Cas genome editors, their
organization, structures and me-
chanisms. Currently genome editing
system is not perfect, but has a huge
potential.

Countless numbers of posters
were presented at the congress.
Something around 300 posters per
day for 3 days. So many of them, that
the time given for poster sessions
wasn’t enough to review them all, not
even enough to talk to all the
presenters with posters of interest. 

Despite intensive scientific pro-
gram, there was some time for
socialization: coffee and lunch breaks
with varying from day to day
selection of foods, snacks and sweets
kept your brain working and forced
to have a small talk with random
people while in the queue for food.
One evening there was a big banquet
dinner, organized in a restaurant
with authentic interior, serving
traditional Czech cuisine and with
constant flow of Czech beer. Every

mug was filled with joy and
happiness.

Beside the congress we still had
some time to walk around and
explore Prague. Among other att-
ractions, Prague Castle, Vysehrad
Castle and National technical
museum are recommended for a
visit. Czech is known for the beer and
most of all as the motherland of
Pilsner. There are bars at every
corner with many different beer
brands. Czech is definitely a place for
those who appreciate some good
beer. When you’re in Prague, have
some koblizheks for the breakfast,
have some goulash with knedeliks
and beer for a dinner. Finish it with
some coffee and trdelnik. It is a very
unbalanced and maybe unhealthy
diet, but very tasty.

I want to thank the NBS for
supporting me with a travel grant
and giving me the possibility to
attend the FEBS congress. This
conference and the whole trip were
entertaining and educational. I
shared results of my work with
colleagues from other places, met
new people and expanded my
network, got some inspiration how to
develop my scientific career further,
and learnt about Czech culture and
traditions. For all PhD students I
would definitely advised to visit the
FEBS congress, next year in Krakow,
Poland.
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BioCat Annual 
Meeting 2018
This year’s BioCat Annual Meeting was held on June 4th until 6th at the
idyllic Hurdalsjøen Hotel. The meeting forms a platform where small
scientific communities within biocatalysis with participants from six
different Norwegian universities (UiT, UiO, UiS, UiB, NMBU and NTNU),
as well as industrial partners, are united.
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ioCat, The Norwegian
Graduate School in
Biocatalysis, is es-
tablished to provide

expertise and tools for research and
education within biocatalysis in
Norway. In the opening remarks,
project leader Ingar Leiros presented
BioCat’s status and goals. BioCat
successfully arranged multiple
courses and transferable skills
workshops in 2017-2018. In the
upcoming year, there is a desire to
increase the involvement of relevant
industry, as well as to invite more in-
dustrial partners to take part in
BioCat. This will help increase
awareness within BioCat of the
challenges facing these industries,
and collaboration on solving these
should strengthen the activities of
the research school.

A broad range of inspirational
keynote speakers were invited to the
meeting: Kylie Vincent (University of
Oxford), Morten Sørlie (NMBU),
Manfred T. Reetz (University of
Marburg), Emily Parker (Maurice
Wilkins Centre for Molecular Biodis-

covery) and Lene Lange (Technical
University of Denmark). The main
theme of their talks was how
knowledge about the biochemistry
of various enzyme-catalysed
reactions can lead to tailor-made
catalysts and value added products.
Professor Lene Lange kicked off the
scientific program by giving the talk
”University/Industry collaboration
speeds up innovation: Enzyme dis-
covery for developing the new
Bioeconomy” and gave us further
insight into how important our work

with the discovery of new enzymes
and enzyme processes is for the
future of Bioeconomy. 

The stars of the meeting were the
BioCat graduate members (PhD
students and post docs). The
graduate members gave oral
presentations of their research
projects as well as presenting pos-
ters. Keynote speakers and research
group leaders evaluated the student
presentations and gave individual
feedback to each presenter, making

it a perfect opportunity to practice
presentation skills. The oral- and
poster presenters made it possible to
see what is going on in the different
research groups and to find new
connections and collaborators. 

Social activities at the meeting
brought the different research groups
even closer together. Cockpit Event
AS were responsible for making an

action track with different activities,
ideal for team building. 

A warm thank you to the BioCat
board, to all the student presenters,
keynote speakers, chairpersons and
participants that made this meeting
possible. We are looking forward to
the annual meeting in 2019 and hope
to see as many as possible there! For
more information about BioCat or to

get in contact with the BioCat ad-
ministration, please visit the BioCat
webpage at http://site.uit.no/biocat.

BioCat student ambassadors who
contributed to this article: 
Eva Madland, NTNU, Trondheim
Hedda Johannesen, UiO, Oslo
Heidi Therese Hillier, UiT, Tromsø
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Model for Delayed
Speciation of Atlantic
Salmon 
During Spring 2018, Professor Yves Van de Peer from Ghent University
visited NMBU and described his work
(http://bioinformatics.psb.ugent.be/beg/tags/wgd) on whole genome
duplication (WGD).  Van de Peer’s group has published extensively on the
evolutionary significance of WGD (1), providing convincing evidence that
WGD events have initiated important processes in the evolution of verte-
brates, plants, fungi and other eukaryotes because the duplicate genes
generated have the potential to diverge in their protein functions and
regulation.  Recently, NMBU scientists together with international partners
have studied WGD’s role in salmon evolution, publishing in Nature in 2016
(2) and in Genome Biology in 2017 (3).
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W
GDs have been dis-
covered in several
lineages by ana-
lyzing genome

sequences to detect duplication of
similar sequences and then using
time-mutation rate assumptions to
convert the degree of divergence of
these similar sequences to the time
of a specific WGD event.  About 10
years ago Van de Peer’s group
proposed a link between WGDs and
the explosion of new species
diversity that resulted after the
impact of a massive 10 to 15 km
wide meteorite that occurred about
65 million years ago and which
devastated the global environment,
mainly through a lingering dust
cloud which stopped photosynthesis
in plants and plankton, causing the

extinction of 60% of plant species as
well as a majority of terrestrial
animals, including most dinosaurs.

Comparative studies of the
sequences of salmon and several of
its relatives indicate that the lineage
preceeding salmon experienced
three rounds of whole-genome
duplication (WGD) 320 million, 125
million and 100 million years ago,
respectively.  With each WGD, one
would expect that functionally
diploid individuals became
tetraploid individuals with as-
sociated problems of sterility
resulting from improper
chromosome separation at meiosis.
According to the Nature paper (2),
two mechanisms appear to be
involved in ‘rediploidization’: 1)

bursts of transposon element
expansion in the genome combined
with large chromosomal rearrange-
ments obstruct pairing of inappro-
priate chromosomes and 2)
corresponding genes after WGD
evolve different expression patterns,
guaranteeing that both of them will
be retained in the genome.

It appears that a lag of about 40–
50 million years separated the pre-
salmon WGD occurring 100 million
years ago and lineage diversification
followed by rediploidization.  This
suggests that climatic factors rather
than the WGD per se may have been
the driving force for speciation
(Figure 1).  The Genome Biology
article (3) proposes a model known
as ‘lineage-specific ohnologue

resolution’ (LORe) to describe the
process of lineage diversification be-
fore rediploidization.  According to
this model, speciation precedes
rediploidization, allowing

independent ohnologue divergence
in sister lineages sharing an ancestral
WGD event.   The article concludes,
‘Our results empirically validate the
LORe model and demonstrate its un-

appreciated significance as a nested
component of genomic and
functional divergence following
WGD. LORe should now be
considered within future invest-
igations into the role of WGD as a
driver of evolutionary adaptation
and diversification, including
delayed post-WGD radiations.’

References
1.  Vanneste, K et al.: Phil. Trans. R. 
    Soc. B. 369 (2014) 20130353.
2.  Lien, S et al.: The Atlantic salmon
    genome provides insights into 
    rediploidization.
    Nature. 533 (2016) 200
3.  Robertson, F et al.: Lineage-
    specific rediploidization is a 
    mechanism to explain time-lags 
    between genome duplication and
    evolutionary diversification. 
    Genome Biology. 18 (2017)111

Simon Sandve.

Fig. 1 Time-calibrated salmonid phylogeny, showing the major lineages used to develop the ‘lineage-
specific ohnologue resolution’ (LORe) model.  The WGS event approximately 100 million years ago
(i.e. 100 Ma) was followed by speciation and then redipoidization, starting about 50 million years
ago.  This Figure is open access Creative Commons (reference 3).

Sigbjørn Lien.
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Hvorfor bli ny 
redaktør  av 
NBS-Nytt?
NBS-Nytt har avertert etter ny redaktør, og for å finne ut hvorfor samt hva
redaktøren gjør, har generalsekretæren tatt en prat med den nåværende 
redaktøren, Tore Skotland.

-Hvorfor må du gå av nå, Tore? Er
det en følge av maktkamp i redak-
sjonen, eller er det andre
grunner?

-Det er selvvalgt, sier han med et
lite smil. Nå har jeg vært redaktør av
bladet siden sommeren 2010, så det
er på høy tid at noen andre overtar.
Aller best ville det kanskje være  med
en redaktør som ikke holder til i
Oslo-området. Selv om redaksjons-
medlemmene kommer fra hele
landet, er det vanskelig å unngå at
dekningen av hva som skjer i
fagmiljøet blir best i redaktørens
nærområde.

-Kvaliteten på bladet er jo svært
høy. Det må være fryktelig mye
arbeid som redaktøren må legge i
hvert nummer?

-Det er hyggelig at General -
sekretæren og Styret er fornøyd med
resultatet. Selv har jeg vært godt for-
nøyd med hvert nummer som har
kommet ut. Det kreves jo selvsagt en

del arbeid fra redaktørens side. Men
like viktig er det å mase litt på bi-
dragsytere, slik at det faste stoffet
som leveres av redaksjonsmed -
lemmene, presidenten, Biorabiaten
og Erik Boye (Ordkløveri) er på plass
i tide. I tillegg er det gunstig å ha en
stor kontaktflate, slik at man kan på
tips til mulige interessante artikler til
bladet, ut fra det som skjer i bio-
kjemiske og cellebiologiske miljøer
rundt i landet. Selv om redaktøren
har hovedansvaret for å sikre at hvert
enkelt nummer blir fylt med stoff
som medlemmene kan ha interesse
av, så har jeg hatt professonell hjelp
med den detaljerte designen av hver
enkelt side. Jeg har vært veldig godt
fornøyd med det samarbeidet vi har
hatt med Terje Jenssveen i Mac &
Type Design AS.

-Så det går an å ha et liv i tillegg
til redaktørtilværelsen?

Ja, bevares, jeg tilbringer det meste
at tiden med å gjøre helt andre ting
enn å være redaktør. Men det er klart

at de siste ukene før et nytt blad skal
sendes til trykking kan bli hektiske.
Det hadde vært ønskelig om folk
kunne levere stoff før den formelle
leveringsfristen! Derfor forestiller jeg
meg at redaktørjobben passer best
for folk som kan tillate seg slike av-
brekk fra forskertilværelsen i ny og
ne, eller folk med deltidsstilling. Ak-
tive pensjonister kan være gode kan-
didater til å overta jobben. Men det
er klart at dersom det finnes yngre
folk som er interessert i å søke re-
daktørjobben og få erfaring med slik
virksomhet så er jo det fint. Jeg tror
det er viktig at fagmiljøet får flere
yngre personer som er interessert i å
bidra til en polulærvitenskapelig
omtale av fagfeltet vårt.

-Men trenger nå egentlig Norsk
Biokjemisk Selskap et medlems-
blad i det hele tatt?

-Ja, jeg tror det er gunstig. Det er
klart at i de første årene etter at NBS
ble stiftet i 1968 så hadde vi ikke noe
medlemsblad. Det var få med lem -

mer og vi klarte oss uten et slikt blad.
Det var Erling Kvamme som startet
NBS-Nytt i 1977 i et svært beskjedent
format, nemlig et enkelt stensilert
A4-ark brettet sammen på midten.
Foreningen har vokst mye siden den
tid. Nå har jo NBS i mange år vært
den store interesseorganisasjonen
ikke bare for biokjemikere, men for
alle som studerer eller forsker på
molekylær biovitenskap eller hva
man nå ønsker å kalle det. NBS har
samlet biokjemikere, molekylær -
biologer, cellebiologer, molekylær -
gene tikere og andre under samme
tak, og det har vært en veldig styrke
for faget. Tenk bare på de årlige kon-
taktmøtene og hva de har betydd for
fagmiljøet her i landet! Men det er
ikke lenger slik at studentene blir
medlemmer av NBS så snart de be-
gynner på mastergraden og for-
tsetter som medlemmer til de går av
med pensjon. NBS må hele tiden vise

medlemmene at selskapet er en
relevant, nyttig og interessant or-
ganisasjon å være medlem av. Jeg
tror at NBS-Nytt er svært viktig i
denne sammenhengen.

-Aha! Så da kan du kanskje av-
slutningsvis fortelle oss hvorfor
NBS er en relevant, nyttig og in-
teressant organisasjon å være
medlem av?

-Av praktisk nytte for noen, for ek-
sempel yngre forskere som ønsker å
delta på kurs arrangert av FEBS og
IUBMB. Er man NBS-medlem så er
man samtidig medlem av disse or-
ganisasjonene og har rett til å søke
støtte til å få delta på slike kurs. Og
så må man være NBS-medlem for å
kunne delta på de årlige kon-
taktmøtene, populært kalt vinter-
møtene, som arrangeres i slutten av
januar hvert år, gjerne på høyfjellet.

Den vitenskapelige kvaliteten på
disse møtene er mye høyere enn
mange tror, med flere inviterte fo-
redragsholdere av verdensformat,
med presentasjoner av forskningen
som foregår innen vårt fagområde
over hele landet, og med muligheter
for å møte interessante kolleger fra
andre universiteter i landet. Dette
møtet er også en glimrende mulighet
for unge forskere til å presentere sin
egen forskning i form av et foredrag
eller en poster. Det er nok mange av
NBS-medlemmene som har fått sin
første erfaring med å gi en viten-
skapelig presentasjon på dette møtet,
samt gjøre det i en engelsk språk-
drakt.  Og så må selvsagt jeg som re-
daktør til slutt nevne at man som
NBS-medlem får tilsendt et nytt
nummer av NBS-Nytt fire ganger i
året!

Publisering av 
reise referat  
i NBS-Nytt?
Retningslinjer for publisering av reisereferater
finner du på side 39 i NBS-Nytt 2/2016.

Der beskrives:
·       Hva som er en passende lengde av referatet
·       Hva du bør legge vekt på ved skriving av referatet
·       Hvilke krav som stilles til trykking av bilder

Redaktøren
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NBS-Nytt
trenger ny
redaktør!
Etter lang tjeneste har nåværende redaktør, Tore Skotland, funnet at
det er på tide å overlate redaktøransvaret til en annen. Redaktør -
jobben består i å sammen med lokale redaksjonsmedlemmer finne
stoff til å fylle 4 årlige nummere av NBS-Nytt med stoff som kan
være av interesse for medlemmene. Redaktørjobben passer kanskje
ekstra godt for en person med fast stilling eller en pensjonist med
godt kjennskap til NBS, men yngre personer med interesse for 
formidling av vitenskap oppfordres også til å søke.

Stillingen er ulønnet, men redaktøren får dekket reise-
utgifter til kongresser og lignende med kr. 50 000 pr. år. 
Nærmere detaljer kan fås ved henvendelse til nåvær-
ende redaktør, tore.skotland@rr-research.no 
eller NBS generalsekretær, tom.kristensen@ibv.uio.no

Generalsekretæren.

Denne spalten skal ta for seg en del norske
språkblomster, kanskje med hovedvekt på de
som blomstrer i overgangen mellom viten-
skapelig og mer folkelig bruk. Overføringen av
ord fra forskning og vitenskap til dagligtale
resulterer ofte i bruk som påkaller både gråt
og latter. Og noen ganger tar denne overgangen
fra oss gode, formålstjenlige ord ved å tillegge
dem helt nye betydninger. Når den nye betydningen virker full-
stendig meningsløs og ulogisk, får jeg problemer og må skrive 

frustrasjonen av meg. I denne spalten vil vi høytidelig og med litt
humor minnes ord vi savner. Å bekjempe den nye bruken, er som å
slåss med vindmøller, men det hjelper på sjelefreden å skrike litt.
Planen er å ha en liten spalte i hvert nummer av NBS-nytt. Men
redaktøren av spalten er svært åpen og mottakelig for suppler-
ende innlegg og debatt. 

Skriv til meg på eboye@rr-research.no.

VED ERIK BOYE

Jeg har tidligere i disse spalter
avfødt en nekrolog over akkusativen.
Det var kanskje for lettvint av meg å
gi slipp på min kjære venn. Her vil
jeg argumentere for at vi kanskje bør
tenke oss om to ganger før den blir
borte for godt. 

Det er mange språk som gir mye
oppmerksomhet til objektsformen
og som har ordninger som sikrer at
man forstår hvem som utfører hand-
linger og hvem det er som hand-
linger utføres overfor. Norsk og
engelsk fikser dette stort sett ved
ordstillingen. «Jeg slo ham» eller «I
beat him» er klart, selv uten objekts-
form i setningen. Subjektet kommer
før objektet. Men andre språk har
sterkere virkemidler for å forsikre seg
om at det ikke blir noen misfor-
ståelser. På Hebraisk kan en si at
«hvalen svelget XX Jonas», der XX er
ordet «et» som sier at Jonas er ob-
jekt. Alternativet kan være «Et hvalen
svelget Jonas». Her er altså hvalen
objekt, og Jonas er sannsynligvis på
et sted som serverer hval, som han
spiser. Ordstillingen er den samme,
men objektet identifiseres klart.
Japansk løser problemet på en
liknende måte, der ved at lyden «o»
kommer etter hvert objekt. Russisk
legger til en endelse på objektet, slik
vi merker proteiner med GFP.
Rekkefølgen på de russiske ordene
«haien så fisken» er helt likegyldig
for betydningen, så lenge man iden-
tifiserer fisken som objekt (rybu).
Mange språk benytter slike knep for
utvetydig å identifisere objektet.

Mange århundrer ligger bak ut-
viklingen av objektsformen. Hvorfor

har slike mekanismer blitt utviklet?
Er språk underlagt darwinistiske
lover som gjør at utviklingen, etter
hard seleksjon, går i retning av mer
adekvate og funksjonsdyktige
språk? Min dilettant-hypotese er at
det er  viktig for forståelsen å vite
hvem som gjør hva og overfor hvem.
Det sikrer nyansene i det som ut-
trykkes og eliminerer misforståelser,
det øker ”overlevelse” av den ak-
tuelle språknyansen.  Vi bruker ord-
stilling for å oppnå klarhet og i
tillegg benytter vi objektsform av
pronomener. Tysk og mange andre
språk har objektsform også av sub-
stantiver, noe som nok øker presi-
sjonsnivået, men også  kompleksi-
 teten. Alle har vel observert at
akkusativ-formene av våre
pronomener er i ferd med å bli
borte, særlig for den yngre garde.
Ord som ham, henne og dem er på
vikende front, og kampen for å be-
holde dem er kanskje allerede tapt.
Jeg har gjort et tankeeksperiment for
å se hvordan objektsformens
grumme skjebne på norsk ville artet
seg på engelsk. «Jeg siterte
ham/henne/dem» heter nå «Jeg
siterte han/hun/de». På engelsk må
vi si «I quoted him/her/them» og
slett ikke «I quoted he/she/they».
Det siste synes du vel høres helt vilt
ut? Men kanskje ikke den norske
parallellen? I disse setningene sier
nok ordstillingen tydelig hva som er
objekteet og misforståelser burde
ikke oppstå. 

Er det slik at det ikke er viktig med
objektform i det hele tatt, og at vi
kan ta lett på forandringene? Kan vi
overlate utviklingen til språklig

darwinisme? Kanskje gir meningen
seg selv i nesten alle tilfeller. Men
se på setningen ”Vennene førte han
forbi huset”. Her må opplagt ”han”
ha ført vennene sine. Hadde det
stått ”Vennene førte ham forbi
huset”, ville det vært vennene som
førte ham forbi, fordi da er ham
tydelig objekt. Ordet henne har nå
inntatt språket som subjektsform,
slik at setningen «Henne slo Dorte»
slett ikke er entydig. Mine barnebarn
vil si at «henne» er subjekt og hun
slo Dorte. Men det kan like gjerne
være omvendt. Jeg har ikke registrert
at deg og meg er under angrep, men
det er vel bare et tidsspørsmål. Det
kan nok lages en del slike ek-
sempler, men jeg er ikke sikker på
om det rettferdiggjør en insistering
på bruk av akkusativformer. 

Det fins alvorligere spørsmål enn å
uttrykke klart hvem som gjør hva
mot hvem. Og det er sannsynligvis
riktig at språkinteresserte gjennom
årtusener har beklaget seg over at
språket akkurat på deres tid er i for-
fall. Men dette er vel ikke noen god
grunn til å la være å debattere
språktemaer? Eller er det slik at
tidens flod bringer med seg språket
dit den vil, uavhengig av hva
enkeltpersoner måtte mene eller
gjøre? Jeg velger å tro at vi bør være
årvåkne og hver på vårt hold forsøke
å uttrykke oss klart og tydelig. 

Hvem gjør hva mot hvem?
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Gen-ekspresjon og
signalering i
immunsystemet
Våren 2018 samlet immunologi-interesserte fra ulike deler av verden seg på
Cold Spring Harbor Laboratory (CSHL) på Long Island i New York for det
niende møtet om genekspresjon og signalering i immunsystemet. CSHL er et
anerkjent internasjonalt forsknings- og utdanningssenter, og har huset intet
mindre enn selveste nobelprisvinner og forfatteren av «The double helix»,
James Watson. Jeg var så heldig å få delta på årets immunologimøte på dette
flotte stedet i nydelige omgivelser med reisestøtte fra NBS.

F
or niende gang ble møtet
«Gene expression and
signaling in the immune
system» avholdt på Cold

Spring Harbor 24.-28. april 2018.
Dette var et intimt møte som kan
minne om NBS sine årlig vinter-
møter. Fordelen med slike små
møter er at det som regel er en god
arena for å knytte nye kontakter og
snakke med dyktige forskere i ufor-
melle omgivelser. Cold Spring
Harbor ligger eventyrlig til på Long
Island i New York, med utsikt over
grøntområder og havet som ligger et
steinkast unna. Det er rart å tenke på
at disse rolige omgivelsene ligger
kun tre kvarter utenfor Manhattan
som oser av liv. 

Mine forventninger til dette møtet
var å få en bredere kunnskap om
immunologi og kanskje til og med
inspirasjon til pågående prosjekter.

Ettersom jeg selv forsker på den
autoimmune sykdommen multippel
sklerose (MS), med fokus på gen-
ekspresjon og epigenetikk i
spesifikke immunceller, håpet jeg på
gode diskusjoner av relevans for
mine prosjekter. I tillegg håpet jeg
også å få en dypere forståelse av det
store immunologiemnet som jeg kan
bruke i tolkning av funn i egen forsk-
ning. 

Programmet var delt inn i ulike
temaer og bolkene holdt som regel
på i to og en halv time før pause.
Kontroll av genekspresjon,
epigenetikk og kromatin, signalering
på cellemembranen, intracellulær
kommunikasjon og intracellulær
signalering er noen av temaene som
var på programmet. Møtet varte fra
tirsdag til lørdag formiddag, og
dagene var fullpakket med program
fra morgen til kveld. Frokost, lunsj og

middag ble servert på området, noe
som ble satt stor pris på ettersom
den siste presentasjonen som oftest
ikke var ferdig før nærmere klokken
ti på kvelden. 

Foredragsholderne varierte fra
nylig disputerte post-docer til
rutinerte gruppeledere. Jeg ble over-
rasket over nivået til flere av
presentasjonene som ble holdt, der
foreleserne gikk svært detaljert til
verks, og det kunne til tider være ut-
fordrende å henge med for en som
ikke er immunolog. På tross av vans-
keligheten til flere av presenta-
sjonene, var det gjennomgående
svært interessante emner. Jeg var
spesielt interessert i presentasjonen
til Jordan P. Lewandowsk som
snakket om funksjonen til et
spesifikt long-non coding RNA
(lncRNA) kalt «Firre». Lewandowsk
hadde generert en loss-of-function
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musemodell for Firre ved å fjerne
hele genområdet, samt en
induserbar musemodell med over-
uttrykk av Firre. Med dette iden-
tifiserte de cellespesifikke defekter
under hematopoiesen.  I tillegg ble
det lagt frem gen-ekspresjonsdata fra
samme lncRNA, der det ble vist at
Firre regulerer gener i trans, som
betyr at det regulerer gener på lange
avstander, til og med på andre
kromosomer, og ikke naboliggende
gener. Dette var en inspirerende
presentasjon da det ga ideer til videre
bruk av data vi har tilgjengelig, men
også en påminnelse om viktigheten
til lncRNA og andre ikke-kodende
områder, som er et fagområde man
vet lite om i dag. 

I løpet av møtet stilte jeg med
poster om mitt eget prosjekt. Jeg var
spent på hvordan det ville gå

ettersom dette møtet var fullt av
drevne immunologer og jeg
fokuserer mer på genetikk med et
ønske om å lære mer immunologi.
Heldigvis fikk jeg mange gode til-
bakemeldinger om hvordan vi kan
følge opp arbeidet med op-
timalisering av cellekulturer og
andre utfordringer jeg har hatt i for-
bindelse med immunceller. Det er
givende å diskutere med forskere fra
andre land og grupper, og utrolig hva
folk kan! 

Personlig hadde jeg forventet og
ønsket at et litt bredere aspekt av
immunologi hadde blitt presentert
på dette møtet, og jeg håpet nok å
tilegne meg mer kunnskap om sub-
populasjonene til de ulike cellety-
pene i det adaptive immunforsvaret.
Jeg sitter litt igjen med en følelse av
at dette møtet er preget av den

«harde kjernen» som tilsynelatende
er fast inventar med noe gjen-
nomtrekk av internasjonale besøk-
ende. 

Det er flott at NBS ønsker å støtte
unge, vordende forskere med rei-
sestøtte til konferanser, kurs og
møter. Det er viktig å holde seg opp-
datert på ny forskning, og det er
viktig å knytte kontakter. Muligheten
til å delta på slike møter gjør det
mulig for oss å starte nye sam-
arbeider og øvelse i å presentere eget
arbeid. Det gir virkelig den inspira-
sjonen og motivasjonen man trenger
for å gi liv til egne prosjekter. Tusen
takk til NBS for reisestøtten jeg fikk
til dette møtet, og tusen takk for at
dere fortsetter å gi støtte til nye og
nysgjerrige forskere.
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Fibroblast growth
factor signaling
system 
In 2018 it is organized more than 300 Gordon Research Conferences and
Gordon Research Seminars worldwide on various topics. The 7th Gordon
Research Conference (GRC) focusing on Fibroblast Growth Factors in
Development and Disease took place from 25th to 30th of March in Ventura,
USA. Gordon Research Seminar (GRS) for young scientist preceded the
main meeting. This year the subtitle of both the conference and the seminar
was “Cellular and Molecular Signaling of FGFs: From Bench to Bedside”.

T
he Fibroblast Growth
Factor (FGF) family has
evolved as a regulatory
system that is operative

in vertebrates and invertebrates. In
vertebrates, the FGF signaling
system controls fundamental
processes in embryonic and adult
life. For example in embryos FGFs
are key regulators of mesenchymal-
epithelial communication and thus
are required for organogenesis and
pattern formation. In adult life, FGFs
play a crucial role in tissue homeos-
tasis, regulating wound healing and
tissue repair processes. Importantly,
imbalances in FGF-induced signal-
ing cause a wide spectrum of
pathological conditions including
developmental syndromes, meta -
bolic disorders, degenerative
conditions and a wide spectrum of
different types of malignant

diseases. Since my PhD project is
focusing on regulation of FGFR
signaling both meetings (GRC and
GRS) were valuable for my research. 

The first meeting on Fibroblast
Growth Factors in Development and
Disease was held in 2006 and since
that time every second year scientists
from a broad range of fields,
clinicians and representatives of
private pharmaceutical companies
are gathering to share the most
recent knowledge on FGF biology.
The conference is divided into
themes covering the role of FGFs and
tyrosine kinase fibroblast growth
factor receptors (FGFRs) in early
development, organogenesis,
neurology, musculoskeletal biology,
tumorigenesis as well as function of
paracrine, intracrine and endocrine
activities of different FGFs and

emerging research areas in FGF
biology. This year, the meeting was
organized in Ventura located north
of Los Angles in California, which is
a popular summer holiday place with
a population of approximately 100
000 inhabitants.     

The satellite GRS meeting involv-
ing around 30 postdocs and graduate
students initiated the one week long
series of lectures about FGFs. The
seminar provided a unique op-
portunity for young scientists at an
early stage of their career to present
their unpublished data as 11 were
selected for talks. Talks were divided
into 2 categories: “Functional Roles
of the FGF Signaling Pathway” and
“FGFRs in Pathology and
Therapeutics”. In the first category,
particularly interesting for me, was a
talk called "Understanding the

Impact of the FGFR1 Gatekeeper
Mutation on Drug Resistance and
Tumorigenicity" given by Molly Ryan
from Yale University. In the second
category, one of the speakers was
Elisa Fiorito from Jørgen Wesche’s
group at the Department of Tumor
Biology at The Norwegian Radium
Hospital in Oslo. She presented her
project about identifying
determinants of oncogenic FGFR4
signaling important for rhabdo -
myosarcoma progression. The
seminar also included 2 poster ses-
sions with lots of discussions. GRS
was finished with a mentorship
component including lectures on
how to become a scientist and how
to publish with success, held by
expert and senior researchers. 

The First day during the GRC
included very interesting talks about
endocrine FGF signaling, intracrine
FGFs and insights in FGFR biology
using optogenetics. A particularly in-
teresting presentation was made by
Harald Janovjak (Australian
Regenerative Medicine Institute,
Monash University / EMBL
Australia) on "Optical Control of
Growth Factor Signals". He explained
how cell biochemistry can be
controlled by using light-activated
enzymes. This approach allows
spatial precision by locally control-
ling the activation of signaling pat-

hways. He presented us to the use of
optically activated receptor tyrosine
kinases (RTKs) called OPTO-RTKs
and light dependent protein-protein
interactions studies. 

The whole 5 days were packed
with lectures, from early morning to
the evening with a 2 hours break in
the middle. The poster session was
every day from day 2 until day 5
during the GRC. I presented my
poster titled “Using APEX-based
proximity labeling assay to invest-
igate FGFR signaling” during the last
two days of the poster session and
received a lot of valuable feedback on
my project. Among the lectures Ri-
chard Grose from Queen Mary Uni-
versity of London presented very
interesting as well as challenging
data on nuclear FGF tyrosine kinase
receptors and cancer. My co-super-
visor, Ellen Margrethe Haugsten
from Jørgen Wesche’s group at the
Department of Tumor Biology at The
Norwegian Radium Hospital, gave a
talk on the last day during the ses-
sion on “Emerging Research Areas in
FGF Biology”. She presented a
proteomic approach, where the
utility of two proximity labeling
methods (BioId and APEX) in iden-
tification of novel determinants in
FGFR signaling. 

The conference also included an
informal gathering for all meeting
participants called “The GRC Power
Hour”. The purpose of this meeting
was to discuss the challenges that
women have to face in their scientific
career. Topics that were discussed
were also more general as for
examples how to find a perfect
mentor or keep the balance between
a career and private life. The ”Me too”
campaign and how far we are in
academic research environments
were also discussed.

Accommodation in the hotel hold-
ing the meetings together with
shared meal times allowed
participants to continue the discus-
sions throughout the whole week.
Additionally, a total amount of 150
people during the GRC created a
unique opportunity for PhD students
like me to interact with invited
speakers. Participation in GRC and
GRS gave me a broader insight into
the field of FGF signalling system as
well as valuable input and sugges-
tions for further studies. Moreover,
GRS provided me a good op-
portunity for informal discussions
with other students working in the
same/similar field. I appreciate the
travel scholarship granted to me by
NBS which allowed me to participate
in the most relevant conference
during my PhD study.
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CONFERENCE ON
ARABIDOPSIS
RESAEARCH
Thanks to the funding of NBS I was able to attend the ICAR conference
(International Conference on Arabidopsis Research) 2018 which was held
for the first time in Northern Europe namely in Turku, Finland from the
25th to 29th of June. This is an annual gathering which brings together over
800 plant researchers from all over the world.  I am a master student and
this was my first big international conference.

A
rabidopsis thaliana (A.
thaliana) is a small weed
which became one of
the most widely used

model organism in plant research.
Its genome was fully sequenced in
the year 2000 and it is fully
annotated. Although the main focus
was of course on A. thaliana, there
were for me surprisingly many
projects presented that used other
plant species like tomato, barley and
maize. The research on these, not
necessarily as handy and fast-
growing species, is becoming acces-
sible and affordable by the use of
genome editing techniques and
faster and improved sequencing
techniques. This makes it possible to
transfer gained and proven
knowledge from A. thaliana to for
example crop plants that are
agricultural relevant and beneficial,
but which do not essentially fit the
model-organism-standards. 

The conference consisted of main
presentations, sessions with different
topics that were held simultaneously
in three halls, workshops (coming
back to those later) and poster ses-
sions. I got the opportunity to
present my project in form of a
poster with the title “A Phospho-
proteomics approach to unravel the
IDA (Inflorescence deficient in abs-
cission) signalling pathway”. The
IDA signalling pathway is amongst
other things involved in floral organ
abscission. Abscission is a process of
loss of plant floral organs, either as a
normal process after pollination and
following fruit development or in re-
sponse to stress and/or other
environmental factors. The abscis-
sion zone is characterized by small
densely cytoplasmic cells that are
located at the boundary between
plant-organs and the plant itself. The
plasma membrane localized leucine-
rich repeat receptor-like kinases
HAESA and HAESA-LIKE2 together

with their peptide ligand IDA are
part of the signalling cascade leading
to floral organ abscission. Upon
binding of IDA to the receptors, a
downstream signalling cascade is
activated which involves
phosphorylation of different mitogen
activated protein kinases (MAPKs)
and activation and de-repression of
transcription factors. This leads to
the expression of cell wall remodel-
ling enzymes which enable the
hydrolysis of the middle lamella be-
tween two adjacent cells in the abs-
cission zone.

During one of the two poster ses-
sions I got the opportunity to present
my poster and answer questions and
discuss my project with people who
were interested in it, during the other
poster session I was able to take a
look around and ask questions about
posters that caught my interest. What
was surprising for me was the
number of projects where the
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CRISPR/Cas9 technique is used. I
was not aware of the fact that
CRISPR was already so commonly
used in plant research.  

But coming back to the workshops
I mentioned earlier, there was one
that was a bit different from the other
workshops. This one was organized
by students. The topic was “Seeing
the invisible – young researchers
presenting fluorescent based sensors
as potent analytical tools”, it was
about signalling and how it is pos-
sible to detect different signalling
molecules, to then further investigate
their signalling pattern and finally
also to identify the roles of those
molecules in downstream responses
triggered by various stimuli. The
detection- or more the visualization
tools are genetically encoded fluores-
cent indicators (GEFIs) which enable
monitoring of small molecules in
vivo. In A. thaliana, GEFIs are already
used to monitor cytoplasmic

changes in pH, calcium concen -
tration, abscisic acid and reactive
oxygen species. The amazing thing is
that, by expressing two GEFIs with
different fluorescent proteins, at the
same time, it is possible to monitor
two different signalling molecules
simultaneously which makes it pos-
sible to investigate dynamic
relationships. During the workshop
four experts presented their work
with GEFIs and showed stunning
images and time-laps videos of plant
cytoplasmic signalling. Additionally,
one of the speakers explained how he
designs and builds these GEFIs and
how he is constantly trying to im-
prove them, by for example changing
the linker length between fluorescent
protein and the molecule- binding
part. The next step of detection with
fluorescent based sensors will be to
design a GEFI with two fluorescent
proteins linked to it, so that it would
be possible to detect two different
signalling molecules, indicated by

different fluorescent proteins, with
only one construct that has to be
transformed into the plant and
which will make monitoring of
different signalling molecules even
more comparable (as there will be no
difference in expression level how it
might be the case when using two
GEFIs). 

The attendance of ICAR was a
great experience for me. I learned a
lot and gained knowledge that will
help me during my masters and
onwards. Additionally, it was a great
opportunity to meet researchers
from all over the world and listen to
their presentations. I am thankful for
getting the travel grant from NBS
which gave me the opportunity to
enjoy this experience. 

 

16. - 18. oktober 2018 - Norges Varemesse, Lillestrøm

Velkommen til laboratoriefolkets viktigste møteplass
 

Vi inviterer til Nordens største utstilling og arena for kompetansebygging. 

På Lab 18 kan du se og teste det nyeste av laboratorieutstyr,  
og får oversikt over de beste løsningene på markedet. 

Og du vil garantert møte leverandører og  produktspesialister  
med relevant kompetanse for deg.

Les mer om Lab 18 og registrer deg som besøkende på 
labmessen.no
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God eller 
dårlig 
forskning?
Jeg har flere ganger tatt opp problemstillinger i NBS-Nytt relatert til kvalitet
på vitenskapelige publikasjoner og manglende vitenskapelig dokumentasjon
for informasjon som benyttes til salg av helseprodukter. En sentral problem-
stilling har vært at det nå er kommet mange tidsskrifter der kvaliteten på det
som publiseres er dårlig, og der det synes som om tidsskriftene er mer inter-
essert i å få betaling for at noe kommer på trykk enn kvaliteten av det som
trykkes. 
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som aldri hadde bedrevet forskning,
sendte inn en artikkel og fikk den
godkjent for presentasjon under et
møte i Wien. Etter at dette arbeidet
ble akseptert mottok en av for-
fatterne en forspørsel om vedkom-
mende kunne være chair for en
sesjon ut fra det banebrytende bi-
draget de nå skulle legge frem. Ar-
tikkelen var i følge journalistene
”spydd ut” av svadageneratoren
Scigen som klipper og limer totalt
uten sammenheng fra vitenskapelige
forskningsartikler. I tillegg hadde
Aftenpostens journalister lagt inn
noen egne ”funn”, inkludert på-
standen at ”algoritmer på nettet kan
forårsake at netteleserbruk forårs-
aker akutt selvlysende øyne”! 

Aftenposten var ikke alene om å
følge opp dette tema. Prosjektet deres
hadde diverse samarbeidspartnere
verden over og inkluderte de tyske
kringkastingsselskapene NDR og
WDR samt avisene Süddeutsche
Zeitung, Le Mond (Franrike), Indian
Express (India), New Yorker (USA),
The Guardian (Storbritania), ORF
(Østerrike) og Newstapa (Sør Korea).

Ved å takke ja til en slik
møteinvitasjon risikerer du å være
eneste deltager som har et foredrag
innen ditt fagfelt eller beslektede
fagfelt. Det sendes nemlig ut invita-
sjon til forskere i mange og svært for-
skjellige fagfelt. Programmet går ofte
over to dager og i det møtet Aften-

I
NBS-Nytt nr. 4/2016 ble det
publisert omtale av en opp-
diktet ”vitenskapelig ar-
tikkel” laget av program-

skaperne av NRKs serie Folkeopp-
lysningen. Artikkelen inneholdt
diverse opplagte feil som lett burde
vært oppdaget og endret under
review-prosessen. Forfatterne ba om
at artikkelen skulle trekkes like etter
publisering i juni 2016, men den
ligger fremdeles på tidsskriftets
hjemmesider. Hensikten med denne
artikkelen var å vise hvor lett det var
å skaffe ”vitenskapelig dokumenta-
sjon” for  effekt av helseprodukter.
Etter min vurdering gjorde pro-
gramskaperne av Folkeopplys-
ningen en glimrende jobb med det
som utgangspunkt. 

For nøyaktig ett år siden skrev jeg
en artikkel i NBS-Nytt (nr. 3/2017)
om den økende mengde invitasjoner
til å holde foredrag på internasjonale
møter og til å bidra med nye artikler
til diverse fagfelt. I løpet av fire
sommeruker i fjor mottok jeg i gjen-
nomsnitt per uke 12 forespørsler om
innsendelse av manuskript og 5 fo-
respørsler om å holde foredrag på
internasjonale møter. Jeg tenkte da at
det kunne være interessant å se
hvordan denne utviklingen gikk
videre og hadde i tankene at jeg
skulle lage en ny artikkel med tils-
varende statistikk om ett år, altså nå.
Men jeg ga opp denne tanken da øk-
ningen i slike forespørsler har vært
så stor at jeg enkelte dager nå har fått
omtrent like mange forespørsler som

det var i løpet av en uke for ett år
siden.

Nå er dette tema om invitasjon til
internasjonale møter og til å skrive
vitenskapelige artikler blitt så stort
og viktig at dagspressen har blitt in-
teressert. I Aftenpostens helgemaga -
sin (A-magasinet) 17. august var det
en artikkel på 10 sider kalt Forsk-
ningsbløffen (du finner link til ar-
tikkelen ved a google ”A-magasinet
ren svada”). Den artikkelen er verdt
å lese for å se hvor vannvittig dette
systemet nå er blitt. Artikkelen i A-
magasinet ble fulgt opp dagen derpå
i Aftenposten med både en leder-
artikkel og en helsides omtale av
saken. Aftenposten baserte denne ar-
tikkelen på at to av deres journalister,

posten deltok på  var alle deltagerne
samlet i et klasserom! På dette møtet
deltok også en professor fra USA som
var ekspert på middelalder og renes-
sanselitteratur. Da hun fikk mistanke
om hvordan dette møtet var
sammensatt så startet hun sitt fo-
redrag med å spørre om hvor mange
av tilhørerne som hadde hørt om
Geoffrey Chaucer, visstnok middel-
alderens mest kjente forfatter. Da en
hånd nølende ble løftet, ga hun opp
og avsluttet foredraget. Om noen
skulle klage på arrangementet så er
svaret fra arrangørene (WASET) at
det står (riktignok med liten skrift)
at møtet er tverrfaglig.

Folk ser nå muligheten for å tjene
penger på å arrangere slike ”viten-
skapelige” møter, eller publisere
”forskning” i enkelte Open Access
tidsskrifter der eneste mål synes å
være at de som står bak får lurt folk
til å betale for publisering. Hvordan
er det mulig at vi har fått en slik ut-
vikling? Mange påpeker at presset
om å publisere (publish or perish)
frister forskere til å publisere uten en
ordentlig review prosess. Selv om
dette muligens kan bidra noe har jeg
vanskelig for å akseptere at dette kan
forklare den store negative ut-
viklingen vi har sett de siste årene.

Jeg tror at denne utviklingen først
og fremst har kommet som en
negativ effekt av det som folk flest
trodde utelukkende var en positiv ut-
vikling, nemlig Open Access
publisering. Ved at forfattere og in-
stitusjonene deres må betale for å få
artikler publisert så skulle en unngå
at store forlag ville tjene mye på å utgi
tidsskrifter som bibilioteker måtte
betale svært store summer for å få
tilgang til. Det var få motforestil-
linger mot å gå over til Open Access
publisering. 

Nå ser vi imidlertid at denne nye
strategien ikke bare åpnet for etab-

lering av nye ”ordentlige” tidsskrifter,
men også for etablering av såkalte
røvertidsskrifter.  På nettsidene ser
de fleste av disse tidsskriftene profe-
sjonelle ut. De har navn som ligner 
på gamle, kjente tidsskrifter og de
har tilsynelatende mange erfarne
forskere i Editorial Board. Det gjør
det ikke enkelt for forskere å vite
hvilke av de mange nye tidsskiftene
som er seriøse. Dette er nå blitt det
rene ”minefeltet” hvor også gode og
seriøse forskere kan komme ille ut.
Eksempler på det finner du i ar-
tikkelen i A-magasinet.

Så hvor er vi nå? Forskningsrådet
og andre bevilgende myndigheter
sier at de ønsker at alt skal publiseres
i Open Access. Slike tidsskrifter må
du altså vurdere grundig før du
sender ditt manuskript for
publisering. Samtidig får en inntrykk
av at de bevilgende myndigheter
prioriterer tildeling til grupper som
har publisert i de mest prestisjefylte
tidsskriftene, som i de fleste tilfeller
ikke publiserer Open Access. Selv er
jeg forvirret over denne utviklingen.
Det trengs en opprydding både na-
sjonalt og internasjonalt i den uover-
siktlige situasjonen som er oppstått.

Tidligere omtale i NBS-Nytt
om beslektede tema (lett til-
gjengelig på våre nettsider):

4/2016: Side 14 og 17 (Folkeopplys-
ningen og helseprodukter)

2/2017: Side 10 (langsiktighet i
forskningen)

3/2017: Side 21 (invitasjon til møter)
og 34 (smånotiser om publisering)

4/2017: Side 22 (kvalitet i forskning)

2/2018: Side 16 (journal impact
factor)
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Biorabiatens ungdom gikk
det fortsatt an å lese Dag-
bladet. Et av høydepunktene
i avisen var Dusteforbundet,

hvor president Darwin P. Erlandsen
tok opp nye medlemmer basert på
bemerkelsesverdige utspill i det of-
fentlige rom. For Biorabiaten, som
tilbrakte deler av sin ungdomstid i
Lillestrøm, var det for eksempel en
stor opplevelse å kunne lese at den
daværende ordfører i Skedsmo kom-
mune ble opptatt som medlem i for-
bundet basert på en søknad til
sentralmyndighetene om ekstra
støtte til flomforebyggende tiltak i
Lillestrøm. Søknaden var begrunnet
med at påsken ville komme ekstra
tidlig året det gjaldt, og erfarings-
messig ville en eventuell flom
komme ved påsketider, slik at
flomfaren det året ville være spesielt
stor. 

En annen vellykket søknad om
opptak i Dusteforbundet som
Biorabiaten og hans kolleger hygget
seg over, kom fra en yngre lege som i
en avisartikkel hadde regnet ut at
man trygt kunne kose seg med en is-
kald pils eller flere i sommervarmen
uten å frykte uheldige utslag på
kroppsvekten, siden kalorimengden
som skulle til for å varme opp pilsen
til kroppstemperatur var større enn
kalorimengden som ble tilført i ølet.
En slags slankekur altså, og opplagt
av det mer behagelige slaget. For-
argete ernæringsfysiologer hadde
sporenstreks tatt til motmæle, og
kunne vise til at den stakkars legen

ikke hadde vært klar over at kalori-
innholdet i øl, oppgitt av legen til
rundt 200 kalorier pr. halvliter, i
virkeligheten var rundt 200
kilokalorier. Han hadde rett og slett
ikke visst at det på den tiden av en
eller annen grunn var vanlig å bruke
kalori som kortbetegnelse for
kilokalori i forbindelse med energi-
innholdet i matvarer. Biorabiaten og
andre biokjemikerspirer i hans
nærmiljø hygget seg mye over dette
beviset på legers uvitenhet, delvis på
grunn av rivaliseringen mellom leger
og biokjemikere på dansegulvet
under Vintermøtene. 

Men Biorabiaten har blitt mer
tolerant med årene, og nå angrer han
faktisk på at han var med på å hetse
den arme legen. For er det ikke sånn
vi ønsker at vitenskapen skal gå
fremover? Noen skal få en
tilsynelatende briljant ide og
publisere den, slik at kolleger og kon-
kurrenter skal få sjansen til å bidra
med ytterligere bevis for at ideen kan
være riktig, eller til å motbevise den.
Noen vil vel hevde at det beste ville
vært om den skrivelystne legen
hadde blitt reddet ved en eller annen
form for fagfellevurdering, hvor avis-
redaksjonen ville ha sendt artikkel-
utkastet til et utvalg av ernær ings-
 eksperter for vurdering før de valgte
å trykke det. Men da ville jo ingen
lært noe! Så sånn sett er det uheldig
med fagfellevurdering før publiser -
ing, mener Biorabiaten. I tilfellet med
legen ville det kanskje ikke gjort så
mye om artikkelen hadde blitt

stoppet før trykking, men hva hvis
han hadde hatt rett og var blitt
stoppet ved en for firkantet
fagfellevurdering?

Men på den annen side… hvis alle
skulle få publisere hva som helst av
mislykkede og/eller feiltolkede re-
sultater, ville det være enda flere ar-
tikler å skumme gjennom og enda
vanskelige å sortere ut de virkelig in-
teressante oppdagelsene, må
Biorabiaten innrømme. 
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Og på den tredje side – med det
mylderet som nå finnes av useriøse
tidsskrifter som enten mangler eller
bare har en ren pro forma
fagfellevurdering, så er det jo faktisk
slik at alle som vil kan få publisere
hva de måtte ønske, så lenge som de
er villige til å betale for fornøyelsen.
Det blir naturligvis mest tull, men
kanskje en av hundre eller en av
tusen av artiklene faktisk er verd å
lese. Men, tenker Biorabiaten, intet
normalt, tenkende menneske kan
slite seg gjennom dette mylderet på

jakt etter gullkorn. I virkeligheten er
det vel slik at ingen, absolutt ingen,
leser noe som helst som publiseres i
disse tidsskriftene.

Det hadde vært fint, tenker
Biorabiaten, med et tidsskrift som
hadde en form for fagfellevurdering
som var streng nok til å fjerne alt
opplagt visvas, men samtidig
frimodig og uhildet nok til å slippe
gjennom artikler som bryter med
konvensjonene uten å være full-
stendig uvitenskapelige. Medical

Hypotheses fungerer kanskje fortsatt
slik, til en viss grad, og PNAS gir for-
tsatt akademimedlemmer mulighe -
ten til å unngå fagfellevurdering,
men det bli for snevert, et nytt tids-
skrift må til! Men – enda et tidsskrift
i tillegg til alle de vi har! Og hvem
skulle stå for vurderingen? Den ville
være krevende, for krevende til å
overlates til travle,  forskere. 

Så Biorabiatens konklusjon blir at
vi må ta utgangspunkt i det vi har av
kilder for ukonvensjonell visdom:
Den store bunken av useriøse tids-
skrifter som ingen leser, men som
kanskje kan tenkes å inneholde
enkelte artikler som det ville være
verd å lese. Det som må til, er et auto-
matisk system som kan skanne seg
gjennom alt som publiseres i disse
tidsskriftene og servere ukentlige ti
på topp-lister over artikler som kan
inneholde nye paradigmesprengende
tanker av interesse, uten å bryte med
termodynamikkens lover og andre
mer grunnleggende vitenskapelige
konvensjoner . Med dagens frem-
skritt når det gjelder kunstig intel-
ligens og maskinlæring burde det
være barnemat for en oppgående in-
formatiker å snekre sammen et slik
system. Så derfor en oppfordring fra
Biorabiaten til alle bioinformatikere
som leser NBS-Nytt: Ta utfordringen!
Legg ekspresjonsstudiene til side, fyr
opp programmeringsmodulene og
gjør noe som virkelig kan bringe
vitenskapen fremover!

Useriøse 
tidsskrifter
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DOKTOR
GRADER
Nye

NBS-nytt ønsker i tiden
fremover å gi en kort omtale
av nye doktorgrader. Det er
redaksjonsmedlemmene i
de enkelte lokalforeninger
som har ansva ret for å lage
disse omtalene. Vi håper at
nye doktorander og deres
veiledere bidrar med å sende
informasjon (og gjerne
bilde av doktoranden) til det
lokale redaksjonsmedlem
(listet på side 3 i bladet)

Anne-Catrin
Adam dis-
puterte 14.
mars 2018
ved Universi -
tetet i Bergen
med av-

handlingen: “Investigating the
metabolic, transcriptomic and
DNA methylation signatures of
high dietary arachidonic acid in
zebrafish – Epigenetic and
transcriptional effects in the
next generation”. Arbeidet ble
utført ved Havforsknings-
instituttet med Kai Kristoffer
Lie, Kaja Helvik Skjærven og
Rune Waagbø som veilederne.

Økt inntak av omega-6-fett-
syrer har blitt pekt på som en
negativ faktor i moderne
menneskers spisevaner. Vi
spiser mer kjøtt og vi bruker
mer planteoljer til matlaging og
i ferdigmat. Denne
problematikken gjelder også
dagens oppdrettsbransje, hvor
det brukes mer vegetabilske
oljer i forhold til marine oljer i
fiskefôret. Det er vist at en uba-
lanse i fettsyresammensetning
kan gi uønskete helseeffekter.
Omega-6-fettsyrer fra plante-
oljer omdannes til arakidonsyre
(ARA) som igjen blir til signal-
stoffer som er med på å styre
metabolismen. Høye nivåer av
disse signalstoffene er koplet til
blant annet økt betennelses-
reaksjon og redusert beindann-
else. Kandidaten undersøkte i
sebrafisk som modellorganisme
om høyt inntak av ARA har ef-
fekt på neste generasjon gjen-
nom epigenetiske endringer.

Adam undersøkte lever fra for-
eldre og avkom for genuttrykk
og epigenetiske endringer som
DNA-metylering. Avkommet
viste de største forskjellene i
genuttrykk, selv om de fikk
samme diett. Resultatene fra
genuttrykk og DNA-
metyleringsanalysene tyder på
at ARA påvirker energiomset-
ningen hos foreldrene og at
dette igjen påvirker avkommet.
Foreldregenerasjonen viste også
tegn på økt betennelse og ok-
sidasjon som følge av høyt ARA
inntak. Resultatene fra dette
studiet indikerer at embryo
påvirkes av foreldrenes diett og
at dette vedvarer i det voksne
avkommet. Doktorgrads-
avhandlingen gir ny kunnskap
om ARA-inntakets potensial til
å påvirke metabolismen også i
neste generasjon.

Stein-Erik
Gullaksen
disputerte 23.
mars 2018
ved Uni-
versitetet i
Bergen med

avhandlingen: "Single cell
signalling and immune profiles
in chronic myeloid leukaemia".
Arbeidet ble utført ved Klinisk
Institutt 2 med Bjørn Tore
Gjertsen, Emmet McCormack
og Jorunn Kirkeleit som
veiledere.

Massecytometri gjør det
mulig på måle opp mot 50 ulike
parametere på hver enkelt celle,
noe som er en dramatisk øk-
ning fra dagens etablerte tek-
nikker. Fremskrittet ligger i all
hovedsak i at man har kon-
jugert antistoffer med isotopisk
rene atomer av tungmetaller.
Etter at disse antistoffene har
gjenkjent og bundet sitt mål-
protein på en celle, telles
metallatomene på hver enkelt
celle med et svært nøyaktig
massespektrometer. Mengdene
av de forskjellige metallene som
detekteres er da proporsjonal
med mengden av det spesifikke
målproteinet, og slik kan en
svært nøyaktig profil av hver
enkelt celle genereres. Tek-
nologien kan kartlegge både
identiteten til celler og hvilken
prosesser som er i aktivitet inne
i cellen. Gullaksen etablerte som

først i verden et panel av
metall-konjugerte antistoffer
skreddersydd for massecyto-
metrianalyse av perifert blod
leukocytter samlet fra pasienter
med kronisk myelogen-leukemi
(KML). KML rammer omtrent
50 pasienter i året i Norge. En
tyrosin kinase hemmer er god-
kjent for bruk som tablett-
behandling (Glivec).
Hemmeren virker spesifikt på
det muterte enzymet BCR-
ABL1, den grunnleggende og
drivende faktoren i KML. Ved å
analysere blodprøver fra
pasienter som deltok i to
internasjonale kliniske studier
kunne forskerne kartlegge de
aller fleste syke og friske cellety-
pene, samt beskrive indre pro-
sesserer i hver celle. De
oppdaget markører som viser
om pasienten responderer godt
på behandlingen allerede i en
tidlig fase slik at endringer kan
vurderes. Gullaksen tror at
denne metoden kan bli svært
verdifull for både diagnos-
tisering og overvåkning av
pasienter med KML i
fremtiden. 

Maria Paula
Ramnefjell
disputerte 10.
april 2018 ved
Universitetet i
Bergen med
avhandlin -

gen: "Prognostic biomarkers
and clinico-pathologic charac -
teristics in non-small cell lung
cancer. A study with special
focus on tumor-vascular
interactions." Arbeidet ble ut-
ført ved CCBIO, Klinisk institutt
1 og Gades Laboratorium for
Patologi med Lars A. Akslen og
Lars Helgeland som veiledere.

Lungekreft er en vanlig kreft-
form hos både menn og
kvinner. Til tross for flere nye
behandlingsmuligheter de siste
årene er dødeligheten fortsatt
høy. Det er således et tydelig
behov for nye og bedre
biomarkører som kan bidra til
målrettet valg av optimalisert
behandling. I dette forsknings-
prosjektet er det undersøkt
ulike trekk ved lungekrefts-
vulster, blant annet vekst av
kreftceller inn i blodkar og
lymfebaner, som et tidlig tegn

på spredning. Det ble funnet at
slike forandringer har stor
prognostisk verdi, spesielt i de
to største undergruppene av
ikke-småcellet lungekreft;
adenokarsinom og platee-
pitelkarsinom. Videre ble det
ved hjelp av immunhistokjemi
sett på uttrykk i kreftcellene av
proteinmarkører som tidligere
har vist seg å ha en funksjon i
forhold til svulstenes evne til å
invadere omgivende vev og spre
seg til andre deler av kroppen.
Vi fant at lavt uttrykk av et av
disse proteinene, SerpinB2, var
assosiert med dårligere overlev-
else for pasientene. Angiogenese
(nydannelse av blodkar) har
vært assosiert med tumorvekst
og spredning i mange kreft-
former, inkludert lungekreft. I
dette prosjektet ble det funnet
at en ny markør for aktiv dann-
else av blodkar (Nestin-Ki67) i
adenokarsinomer, uttrykt som
vaskulær proliferasjonsindeks,
var assosiert med aggressive
tumor-karakteristika slik som
infiltrasjon i blodkar. Høy vas-
kulær proliferasjonsindeks var
assosiert med dårligere lunge-
kreft spesifikk overlevelse.
Funnene har gitt økt kunnskap
om lungekreft, og studiene kan
bidra til økt forståelse av sam-
spillet mellom tumorceller og
det omgivende mikromiljøet

Einar 
Elvbakken
Birkeland
disputerte 12.
april 2018
ved Univer -
sitet i Bergen

med avhandlingen: "Genomic
evolution and therapy resis-
tance in melanoma and breast
cancer". Arbeidet ble utført
ved Mohn Kreftforsknings-
laboratorium med Per Eystein
Lønning og Stian Knappskog
som veiledere.

Til tross for utvikling av nye
medikamenter og en stadig for-
bedring i behandlingen av kreft,
er utvikling av behandlings-
resistens svært utbredt. Vår for-
ståelse av årsakene til
utviklingen av behandlings-
resistens er mangelfull, men
både empirien og teoretiske

modeller tilsier at kreftcellers
progresjon mot behandlings-
resistens er en evolusjonær pro-
sess hvor resistensassosierte
egenskaper hos kreftcellene blir
selektert gjennom behandling. I
studiene doktorgraden er
basert på er vev hentet fra
melanom- og brystkreftsvulster
blitt undersøkt ved å kartlegge
mutasjoner og uttrykk av
kreftsvulstenes arvemateriale. I
melanom ble det vist at økt ut-
trykk av genene BRAF og NRAS
som er hyppig mutert i denne
kreftformen er assosiert med
dårligere respons på behand-
ling og kortere overlevelse. En
inngående kartlegging av arve-
stoffets utvikling i og mellom
melanommetastaser ved hjelp
av exomsekvensering viste
tydelige mønster på tvers av
pasienter som innebar en opp-
hopning av mutasjoner forårs-
aket av UV-stråling og
akkumulering av spesifikke
kreftfremmende mutasjoner før
spredning av kreften, men for-
holdsvis små forskjeller mellom
forskjellige svulster fra samme
pasient. Behandling med cel-
legift og stråling ble i noen
(men ikke alle) tilfeller funnet å
bidra til nye mutasjons-
signaturer i kreftcellenes
arvemateriale. Analyser av
brystkreftsvulster viste hvordan
uttrykk av ikke-kodende RNA
er relatert til andre viktige pa-
rametere i brystkreft. Det ble
også vist at uttrykk av ikke-
kodende RNA kan være relatert
til prognose og behandlings-
effekt. Samlet bidrar doktor-
graden til forståelsen av
samspillet mellom kreftsvuls-
ters genetiske progresjon og
deres utvikling av behandlings-
resistens.

Synnøve
Yndestad
disputerte 19.
april 2018 ved
Universitet i
Bergen med
avhandlingen:

"The role of PTEN, PI3K-Akt-
mTOR signaling and pseudo -
gene PTENP1 in breast cancer".
Arbeidet ble utført ved Mohn
kreftforskningslab med Hans
Petter Eikesdal og Per Eystein
Lønning som veiledere. 

I kreft er vekstregulering i
cellene forstyrret. PI3K-Akt-
mTOR signalering er en sentral
signalvei som fremmer cel-
levekst. Mange pasienter med
brystkreft har svulster som er
mutert i denne signalerings-
veien. Mutasjoner i signalveien
kan føre til kreft, men det er
uavklart om disse kan forutsi
om cellegift virker eller ikke.
PTEN er en bremse på denne
signalveien, og selv om PTEN
sjelden er mutert i brystkreft,
mangler ofte PTEN proteinet.
Dette prosjektet har vist at selv
om PTEN proteinet er fravær-
ende kan det være et høyt nivå
av PTEN-mRNA i brystkrefts-
vulster. Samt, svulster med et
høyt nivå av PTEN-mRNA
indikerte dårligere prognose, og
da spesielt for de uten mutasjon
i TP53-genet.  Pseudogenet
PTENP1 har nesten samme
gensekvens som PTEN.
PTENP1-mRNA binder seg til
de samme mikroRNAene som
bryter ned PTEN, og kan be-
skytte PTEN i prostatakreft og
bremse cellevekst. Vi under-
søkte om PTENP1 har en funk-
sjonell rolle i brystkreft, og fant
at PTENP1 bremset vekst i
østrogenreseptor negative
celler, men økte vekst i østrogen
reseptor positive. Betydningen
av PTENP1 for å binde
mikroRNA ser dermed ut til å
være avhengig av hvilken type
brystkreft man har. Det ble og
vist at anthracyklin-behandling
gir økt Akt-signalering i bryst-
kreft. Pasienter som hadde ef-
fekt av behandlingen viste økt
AKT1 i svulsten målt 24 timer
etter første behandling, mens
etter 16 uker var AKT1 lavere
hos de som hadde effekt av be-
handling. Dette viser at det er
en viktig forskjell på en akutt
respons på behandling og
senere utvikling av behand-
lingsresistens. Vi testet derfor
en Akt-hemmer i en preklinisk
studie og fant at Akt hemmere
kan motvirke resistens om Akt
hemmeren gies etter at antra-
cyklin-resistens er utviklet.

Marita Borg
Distefano
disputerte
16. februar
2018 ved
Universitetet

i Oslo med avhandlingen
”Identification of novel roles
of Rab proteins regulating
transport between endosomes
and Golgi”. Arbeidet ble utført
ved Institutt for Biovitenskap
med Cinzia Progida, Odd -
mund Bakke og Jens Preben
Morth som veiledere. 

Rab-proteiner befinner seg
på ulike organeller inne i cellen,
og kontrollerer og koordinerer
de forskjellige stegene i cellens
transportsystem. Over 60 for-
skjellige Raber er identifiserte,
men bare halvparten av disse
har blitt karakterisert. Borg
Distefano har studert to for-
skjellige Rab proteiner, Rab9 og
Rab7b, og har funnet nye funk-
sjoner for disse Rabene. Hun
har vist at Rab9, som er mest
kjent for å styre transporten fra
endosomer til Golgi-apparatet,
også kan fungere i motsatt ret-
ning. I tillegg har hun iden-
tifisert to nye interaksjons-
partnere for Rab7b, og via disse
funnet to nye og hittil ukjente
roller for dette proteinet. Rab7b
har både en funksjon i autofagi,
som er en prosess hvor cellen
under stress resirkulerer sine
egne bestanddeler for å få mer
energi, og i cellemigrasjon, som
er en viktig prosess for ulike
celler som for eksempel
immunceller som patruljerer
rundt i kroppen på leting etter
patogener, og for kreftceller
som invaderer nærliggende vev.
Rab proteiner er små GTPaser
som kan binde og hydrolysere
GTP, og dette må reguleres nøye
for at Rabene skal kunne utføre
sine oppgaver i cellen. I dette
studiet fant Borg Distefano et
GTPase-aktiverende protein
som hjelper Rab7b med å
hydrolysere GTP, og dermed
nedregulerer aktiviteten av
Rab7b. Arbeidet i avhandlingen
gir økt kunnskap rundt
hvordan de ulike organellene i
cellen kommuniserer, og be-
lyser også nye forbindelser mel-
lom intracellulær trafikk og
cellemigrasjon. Disse funnene
kan bedre forståelsen av
mekanismene bak sykdommer
som er tilknyttet endringer i
trafikkering og migrering, slik
som immunsykdommer og
kreft.

Karina
Stensland
Hornslien
forsvarte 1.
juni 2018 av-
handlingen
“Role and

Regulation of Parent-of-Origin
Allelic Expression in
Arabidopsis” for graden PhD
ved Universitetet i Oslo, In-
stitutt for Biovitenskap.
Arbeidet ble utført ved Seksjon
for Genetikk og Evolusjons-
biologi (Evogene), veiledet av
Paul Grini og Katrine Bjerkan.

Parental-spesifikt gen-
uttrykk, også kaldt genomisk
imprinting, er når et gen ut-
trykkes bare fra genkopien som
kommer fra mor eller bare fra
far i et avkom. I dette doktor-
gradsarbeidet har Hornslien
studert imprinting under frø-
utvikling hos Vårskrinneblom
(Arabidopsis thaliana). Gjen-
nom transkripsjonsprofilering
av frøhviten (endosperm) har
Hornslien identifisert nye
imprintede gener og i tillegg
undersøkt de epigenetiske
mekanismene som forårsaker
imprintet genuttrykk. Re-
sultatene viser at de to kjente
hovedmekanismene for å slå av
uttrykk av parentale alleler
langt fra kan forklare uttrykks-
mønster for alle imprintede
gener. DNA-metylering og his-
tonmodifisering kan bare for-
klare om lag 1/3 av genene som
viste imprintet genuttrykk i
endosperm. En annen stor del
av arbeidet har vært å komme
nærmere en forståelse av funk-
sjonen til imprintede gener for
å forstå de ulike evolusjonære
teoriene som forklarer hvorfor
planter, men også pattedyr, har
gener som viser parental-
spesifikt uttrykk. For å belyse
dette har imprintede gener blitt
undersøkt i artsbarrierer mel-
lom de nært beslektede artene
A. thaliana, A. arenosa og A.
lyrata hvor endosperm kan ha
en viktig rolle i å hindre hybrid-
isering. Barrieren som hindrer
disse artene i å hybridisere
viser seg og skyldes for tidlig
eller for sen dannelse av cel-
levegg i endospermen og tids-
punktet for dette korrelerer
med uttrykksmønsteret for
flere imprintede og ikke-
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imprintede gener i en familie av
MADS-boks transkripsjons-
faktorer. Helhetlig har arbeidet
bidratt til å belyse at regulering
av imprinting er sammensatt
og kompleks, og åpner for
videre undersøkelser av funk-
sjonen av imprinting og
imprintede gener, særlig i for-
bindelse med artsbarrierer.

Louise
Fremgaard
Risnes for-
svarte 15. juni
2018 avhand -
lingen ”Moni -
tor ing Gluten-

Specific T-Cell Repertoire in
Celiac Disease” for graden PhD
ved Universitetet i Oslo, In-
stitutt for Klinisk Medisin.
Arbeidet ble utført ved Avdeling
for immunologi og trans-
fusjonsmedisin, Rikshospitalet,
OUS, med Ludvig M. Sollid og
Shuo-Wang Qiao som veiledere.

Cøliaki er en kronisk
tarmsykdom som skyldes en
immunrespons mot gluten-
proteiner i hvete, bygg og rug.
Individer med vevstypene
HLA-DQ2 og HLA-DQ8 er dis-
ponert for cøliaki. Disse HLA-
molekylene kan presentere
glutenpeptider og bli gjenkjent
av glutenspesifikke T-celler via
T-cellereseptorer på celleover-
flaten. Denne interaksjonen
fører til T-celleaktivering, og er
sentral i utviklingen av syk-
dommen. Disse T-cellene finnes
i tarmen og i blodet til
cøliakere, og behandlingen er et
glutenfritt kosthold. Risnes og
medarbeidere har avdekket
svært interessante egenskaper
til glutenspesifikke T-celler.
Man kan ved hjelp av HLA-
tetramerer detektere gluten-
spesifikke T-celler fra
tarmbiopsier og blod tatt fra
cøliakere. Tusenvis av enkelt-
celler ble isolert og genene til T-
cellereseptoren ble
DNA-sekvensert. DNA-se-
kvensene til T-cellereseptoren
er unik for hver klonotype og
kan dermed bli brukt som
”fingeravtrykk” til å identifisere
ulike klonotyper av T-celler. Et
av hovedfunnene var at det
glutenspesifikke T-cel-
lerepertoaret i tarmen og i
blodet består av identiske

klonotyper. Da gluten ble
reintrodusert i kosten ble det
påvist at allerede eksisterende
klonotyper dominerte
immunresponsen. Det ble
videre demonstrert at klono-
typene persisterte over lang tid
(flere tiår) hos behandlete
cøliakere. T-cellene lever videre
som dominerende kloner og gir
grunnlag for et stabilt repertoar.
Dette arbeidet bidrar til å for-
klare hvorfor glutenspesifikke
T-celler har en så sentral rolle i
opprettholdelsen av cøliaki.
Målrettet terapi mot disse T-
cellene kan være fremtidens be-
handling av sykdommen.

Tor Kristian
Andersen for
svarte 2. mars
2018 sin av-
handling
”APC-targe -
ted DNA

vaccines against pandemic in-
fluenza” for graden PhD ved
Universitetet i Oslo, Institutt for
klinisk medisin. Arbeidet ble
utført ved K.G. Jebsen-senter
for forskning på influensa -
vaksiner ved Immunologisk in-
stitutt Rikshospitalet med
Bjarne Bogen og Gunnveig 
Grødeland som veiledere.

Det finnes i dag ingen
vaksiner som effektivt kan be-
skytte ved utbrudd av
pandemisk influensa. Konven-
sjonelle influensavaksiner
dyrkes i egg og har en produk-
sjonstid på minimum 6-8
måneder. Dermed vil en slik
vaksine først kunne være til-
gjengelig midt i influensaut-
bruddet, som er altfor sent.
DNA vaksiner er det eneste for-
matet der spesifikke vaksiner
kan produseres tilstrekkelig
raskt, og disse kan enkelt
modifiseres slik at de
inneholder akkurat det
antigenet (hemagglutinin, HA)
som er mest relevant for be-
skyttelse mot pandemisk in-
fluensa. I dette arbeidet ble det
brukt målstyrte DNA vaksiner.
Disse koder for et bivalent
vaksineprotein med HA som
antigen, og en målstyrings-
enhet som er spesifikk for
reseptorer på antigenpresenter-
ende celler (APC). Vaksinene
leveres uten adjuvans i muskel

eller hud. Målstyring til APC
øker vaksinens
immunogenisitet, og mål-
styring mot vevstypeantigen II
(MHCII) er spesielt effektivt for
å indusere nøytraliserende
antistoffer. Andersen viste at
målstyring mot MHCII øker
dannelsen av kimsentere, og at
B celler i kimsenterene utviklet
høyere aviditet for antigen, som
førte til flere langlivede plas-
maceller i benmarg. HA fra
høypatogent fuglein-
fluensavirus H7 ble brukt som
antigen og én enkelt
vaksinering induserte full be-
skyttelse mot smitte med in-
fluensavirus i mus.
Beskyttelsen var mediert av
nøytraliserende antistoffer.
Denne studien baner vei for
videreutvikling av en effektiv
vaksine mot fuglein-
fluensavirus H7 med
pandemisk potensial, og det
planlegges videre en klinisk
fase 1 studie med målstyrte
DNA vaksiner mot H7 in-
fluensa.

Kristine
Lillebø Holm
forsvarte 5.
juni 2018 av-
handlingen
“Vitamin A-
mediated

regulation of immune
functions and survival of
human B cells in health and
disease” for graden PhD ved
Universitetet i Oslo. Arbeidet ble
utført ved Avdeling for
Molekylærmedisin, Institutt for
medisinske basalfag, veiledet av
Heidi Kiil Blomhoff og Børre
Fevang. 

Vitamin A er viktig for et
velfungerende immunforsvar,
blant annet for funksjonen til
B-lymfocytter. I avhandlingen
har Holm undersøkt rollen til
vitamin A-metabolitten
retinsyre (RA) i humane B-
celler fra friske blodgivere og
fra pasienter med B-cel-
lerelaterte sykdommer, når B-
cellene ble aktivert in vitro via
”toll like” reseptorene TLR9 og
RP105. Vanlig variabel
immunsvikt (CVID) er en
sykdom karakterisert ved
reduserte nivåer av serum-
immunoglobuliner, spesielt av

IgG, samt økt risiko for infek-
sjoner. Årsakene til CVID er
ikke fullstendig kartlagt, men
defekter i TLR-signalering og
reduserte plasmanivåer av
vitamin A har vært koblet til
sykdommen. Holm viste at RA
forbedret flere av defektene i B-
celler fra CVID pasienter, slik
som proliferasjon og celleover-
levelse. RA økte også ut-
skillelsen av IgG fra CVID
B-cellene, men effekten var
moderat. Den moderate ef-
fekten på IgG-sekresjonen ble
knyttet til defekt ”class switch-
ing” fra IgM til IgG, som i sin
tur involverte reduserte nivåer
av enzymet AICDA (activation-
induced cytidine deaminase).
Holm undersøkte også effekten
av RA på overlevelsen av B-
celler etter DNA-skadende be-
stråling. RA reduserte
bestrålingsindusert apoptose i
TLR9-stimulerte B-celler ved å
øke uttrykket av det anti-
apoptotiske proteinet MCL1.
DNA-skadene ble effektivt
reparert, og B-cellene overlevde
uten økte nivåer av DNA-skade.
Bestråling er mye brukt i be-
handling av kreft, og den be-
skyttende effekten av vitamin A
var begrenset til normale og
ikke maligne B-celler. Dette
indikerer at vitamin A kan
brukes for å beskytte de
normale B-cellene mot de
skadelige effektene av DNA-
skadende kreftbehandling. 

Eirik Natås
Hanssen for-
svarte 29. juni
2018 sin av-
handling ”Ap-
plications of
massively

parallel sequencing in forensic
genetics” for graden PhD ved
Universitet i Oslo, Institutt for
klinisk medisin. Arbeidet ble
utført ved UiO, OUS og NMBU,
veiledet av Peter Gill.

Biologiske spor har blitt en
viktig del av kriminalitets-
bekjempelsen. I dag brukes
DNA-profilering til å iden-
tifisere en person ut fra kun et
fåtalls celler. I fremtiden vil
bruk av Neste generasjons se-
kvenseringsteknologi (NGS
eller MPS) forbedre analysen
ytterligere og i tillegg gi svar ut-

over hvem et spor stammer fra.
Utviklingen må støttes av bred
rettsgenetisk forskning, og
gjennom sitt doktorgradsarbeid
har Hanssen kommet nærmere
løsning på noen av retts-
genetikkens utfordringer ved
bruk av MPS. Informasjon om
type kroppsvæske kan være
viktig for å knytte et spor
nærmere en kriminell hand-
ling. I dag brukes det et fåtalls
tester rutinemessig, og for
enkelte av disse er andelen
falske utslag relativ høy.
Hanssen og medarbeidere har
utviklet alternative tester hvor
bakteriesammensetningen
brukes for å gjenkjenne spytt,
vaginalsekret, snue og avføring
i tillegg til hud. Bakteriesam -
mensetningen kartlegges ved å
sekvensere områder i 16S rRNA
genet som finnes i alle bak -
terier, og kroppsvæsken be-
stemmes med høy grad av
sikkerhet ved hjelp av egen-
utviklet matematisk verktøy.
Vaginalsekret og avføring, som
ofte er relevant i seksuelle over-
grepssaker, har man tidligere
ikke hatt tester for. Nedbryting
av DNA fører til at mange
biologiske spor ikke lar seg ana-
lyse, og det er derfor viktig å
forstå hvordan DNA brytes ned.
Hanssen og medarbeiderel har
hel-genom sekvensert nedbrutt
DNA og funnet at DNA brytes
ned med samme hastighet
gjennom hele genomet. At det
ikke er forskjell i robusthet mel-
lom områder, er verdifull infor-
masjon når nye analysemetoder
skal utvikles for rettsgenetisk
anvendelse.

Kristina Bys-
kov forsvarte
5. februar
2018 avhand -
lingen ”The
mechanisms
of cellular

signaling by Factor VII activa -
ting protease (FSAP)” for
graden PhD ved UiO, Institutt
for Medisinske Basalfag.
Arbeidet ble utført ved Seksjon
for Biokjemi, Molmed, Institutt
for Medisinske Basalfag, med
Sandip M. Kanse og Heidi K.
Blomhoff som veiledere. 

Faktor VII-aktiverende
protease (FSAP) er en serine-

protease i plasma med en rekke
funksjoner innen vaskulær
biologi. En single nukleotid
polymorfisme (SNP) i FSAP-
genet resulterer i et inaktivt
protein og er korrelert med dår-
lige prognose for hjerte- og
karsykdommer. Aktivering av
FSAP som følge av vevs- og cel-
leskader spiller en beskyttende
rolle innen ulike vaskulære syk-
dommer. I sin avhandling har
Byskov studert hvordan FSAP
aktiverer cellesignalering og
genuttrykk i vaskulære glatte
muskelceller (VSMC) og i
endotelceller. De underliggende
mekanismer for dette blir også
kartlagt.  Det ble vist at gener
involvert i celleproliferasjon,
apoptose og inflammasjon blir
oppregulert av FSAP. Byskov
fant at FSAP signalerte gjen-
nom Protease Activated
Receptor (PAR-1) i VSMC. I til-
legg trengte FSAP både
ERK1/2- og CREB-signalering i
disse cellene for å mediere gen-
uttrykk. Videre ble det studert
hvordan FSAP aktiverer alle de
4 PAR-proteinene. Ved bruk av
et overekspresjonssystem med
SEAP-taggede PAR-konstrukter,
viste det seg at både PAR-1 og
PAR-2 kan fungere som FSAP-
reseptorer og PAR-2 viste seg
bedre enn PAR-1. PAR-3 og
PAR-4 derimot, ble ikke ak-
tivert. Ved hjelp av in vitro kløv-
ing av peptider lik den
N-terminale delen av PAR-1 og
PAR-2 kombinert med mas-
sespektrometri, ble det vist at
FSAP kløver PAR-1 og PAR-2 på
de typiske kløvningsseter. Når
de samme setene ble mutert i
PAR-vektorene og videre ut-
trykt i celler, viste det at FSAP
hverken kunne kløve eller øke
ERK1/2 signaleringen i cellene.
Oppsummert, ble det i dette
arbeid vist at PAR-1 og PAR-2
er sentrale reseptorer for FSAP-
mediert cellesignalering gjen-
nom proteolytisk kløvning av
FSAP.

Lavanya
Thiru-
chelvam-
Kyle forsvarte
15. juni av-
handlingen
“Activating

natural killer cell receptors: KIR
recognition of a cancer-as-

sociated ligand” for graden PhD
ved Universitetet i Oslo, In-
stitutt for medisinske basalfag.
Arbeidet ble utført ved Seksjon
for Anatomi med Erik Dissen,
Michael R. Daws og Sigbjørn
Fossum som veiledere.

Natural killer (NK) celler er
en del av immunsystemet vårt
og dreper kreftceller og celler
med infeksjon. ”Killer cell
immunoglobulin like receptors”
(KIR) er en familie med ak-
tiverende og inhibitoriske
reseptorer på NK celler. De
inhibitoriske KIRene binder
HLA-C som er uttrykt på alle
friske celler og slik hemmes NK
cellen fra å drepe friske celler.
De aktiverende KIRene gjør at
NK cellen kan gjenkjenne og
drepe kreftceller, men ligandene
har forblitt ukjent. Det er >94%
sekvenslikhet mellom aktiver-
ende og inhibitoriske KIRer,
men de aktiverende KIRene
binder ikke HLA-C slik de
inhibitoriske KIRene gjør.
Thiruchelvam-Kyle har jobbet
med å identifisere ligander for
aktiverende KIRer og viser i sin
avhandling at den aktiverende
reseptoren KIR2DS2 gjen-
kjenner brystkreft, eggstokkreft
og prostatakreft. Gjenkjenn-
ingen er uavhengig av β2-
mikroglobulin som normalt er
nødvendig for at HLA-C skal ut-
trykkes på celleoverflaten.
Funnene er spennende og kan
bidra til å utvikle målrettet
immunterapi mot disse kreft-
typene. Thiruchelvam-Kyle har
også sett på signalerende
adaptorproteiner i NK celler.
Aktiverende NK cellereseptorer
mangler intracellulære
signalerende domener og as-
sosierer med adaptorproteiner
for å sende et aktiverende int-
racellulært signal. To slike
adaptorer heter DAP10 og
DAP12, de er vist å danne
homodimerer og assosiere med
forskjellige reseptorer. Funnene
i avhandlingen viser at DAP10
og DAP12 kan danne
heterodimerer og assosiere med
mange av de samme
reseptorene på NK cellens over-
falte. Dette kan bety at sam-
arbeidet mellom disse to
signalveiene er tettere enn tid-
ligere antatt. 

Marianne
Sandvold
Beckwith
forsvarte
25.mars 2018
sin avhan -
dling “Targe -

ted correlative light and
electron microscopy in the
study of host pathogen
interactions”» ved NTNU i
Trondheim. Arbeidet ble utført
ved Institutt for Klinisk og
Molekylærmedisin under
veiledning av Trude Helen Flo
og Øyvind Halaas.

Tuberkulose og humant
immunsviktvirus (HIV) er
smittsomme sykdommer som
utgjør en stor trussel på
verdensbasis i dag. Tuberkulose
forårsaket 1,8 millioner døds-
fall i 2015, og 400.000 av disse
inntraff hos individer som også
var HIV-positive. Behandlingen
av tuberkulose består av flere
typer antibiotika som gis over
flere måneder, noe som er
kostbart, krever mye oppfølging
og skaper store bivirkninger
hos pasienten. I tillegg til dette
er antibiotikaresistens et øk-
ende problem, og eksisterende
vaksiner har svært varierende
effekt. Beckwith tror at det å ut-
nytte nye teknikker kan gi oss
ny innsikt i mulige behand-
lingsmetoder.  Møtet mellom
tuberkulosebakterier og
immuncellene i kroppen vår
har stor betydning for hvordan
kroppen takler infeksjonen.
Denne avhandlingen beskriver
utviklingen av en innovativ
metode for å avbilde infiserte
enkeltceller med både lys- og
elektronmikroskopi. Kom-
binasjonen av disse teknikkene
gjør at man kan observere
hvilken rolle spesifikke
proteiner spiller i løpet av en in-
feksjon, i tillegg til å beskrive i
detalj hvor bakteriene og andre
sentrale komponenter i cellen
befinner seg ved forskjellige
tidspunkt. Beckwith har
anvendt metoden for å studere
hvordan tuberkulosebakterier
kan aktivere et såkalt in-
flammasom i sine vertsceller, og
hvordan dette videre påvirker
immunrespons og celledød.
Beckwith har også anvendt lig-
nende metoder til å studere
HIV og deres interaksjon med
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immunceller fra kroppen vår.
Oppløsningen som disse hend-
elsene har blitt observert med,
både i tid og rom, er unik. Sys-
temet Beckwith har utviklet har
også stort potensiale til anvend-
else i andre medisinske forsk-
ningsspørsmål. 

Sílvia
Coutinho
defended on
February 21st
2018 her
thesis “An in-
vestigation of

potential variables affecting the
physiological adaptations to
weight loss: weight loss rate,
nature of energy restriction and
ketosis” for the degree of Ph.D.
at NTNU in Trondheim. The
work was carried out at the
Department of Clinical and
Molecular Medicine with Cátia
Martins, Bård Kulseng and
Maria do Rosário Monteiro as
supervisors.

Various reviews published
over the last decade have shown
that several compensatory re-
sponses on both sides of the
energy balance (EB) equation
are activated with weight losses
(WL), which oppose the
maintenance of a reduced body
weight. Overall, and despite a
significantly reduced total

energy expenditure, an
increased drive to eat is seen in
the reduced obese state. In this
PhD Sílvia has explored dietary
strategies that could modulate
the physiological adaptations to
WL, namely WL rate, nature of
energy restriction (intermittent
vs continuous), and ketosis
during progressive WL. The
work in this thesis has shown
that despite differences while
under negative EB, WL rate
does not seem to have a
significant impact on body
composition or on the
compensatory mechanisms
activated with WL, once EB is
reestablished. Moreover, the
nature of energy restriction
(intermittent vs continuous)
also does not seem to influence
significantly the compensatory
responses to weight reduction.
However, being in ketosis is as-
sociated with no increase in
appetite, even though it may
take up to 3 weeks for this effect
to be apparent. Thus, this PhD
work suggests that losing
weight rapidly and with IER
diets are valid options in the
management of obesity, and
that ketogenic diet may offer
some benefits by preventing the
anticipated increase in the drive
to eat. However, once the
participants are in EB and out
of ketosis an increase in

appetite should be expected.
This knowledge should be
taken into consideration when
discussing treatment options
for WL in individuals with obe-
sity.

Bjarte
Aarmo Lund
defended his
PhD thesis
“The OXA-
class of β-
lactamases: A

structural view on antibiotic
resistance” on the 01.09.2017 at
Department of Chemistry, UiT
The Arctic University of
Norway, with Hanna-Kirsti S.
Leiros, Ørjan Samuelsen,
Annette Bayer and Tony Chris-
topeit as supervisors.  
Antibiotic resistance is a

topic that concerns everyone,
since by 2050 deaths due to
antibiotic resistant bacteria
may surpass the number of
deaths due to cancer. The OXA-
class of antibiotic resistance
enzymes is a formidable threat,
but has not received the same
attention as other resistance
enzymes. The goal of the
project was to understand
antibiotic resistance enzymes at
an atomic level and develop
molecules inactivating the OXA
enzymes responsible for
antibiotic resistance. We stu-

died the OXA-class of antibiotic
resistance enzymes, which
makes bacteria resistant to im-
portant antibiotics including
the carbapenem meropenem.
The main method was protein
crystallography. In order to
identify new inhibitors, dis-
rupting the OXA-48 enzyme
activity, we screened a library of
490 small molecules by
combining biophysical and bio-
chemical methods. Based on
three-dimensional structural
information from protein and
inhibitor interactions, >50 new
compounds were synthesized,
inhibitor properties towards
OXA-48 explored and more
than 40 X-ray complexes of
OXA-48 bound to new
compounds elucidated. We also
enzymatically characterized the
new OXA-436 enzyme, and
determined three-dimensional
structures of OXA-163, OXA-
181 and OXA-245. Results from
these studies have expanded
our knowledge on how OXA-
class enzymes contribute to
antibiotic resistance crisis, and
our work on developing new
compounds, active as inhibitors
against OXA-48 lays a
foundation for new inhibitor
drugs, and understanding of
antibiotic resistance at the
atomic level.

Arnt har kalt denne tegningen for ”Man skal ikke
tukle for mye med genene”. Dette er et tema som
Arnt har brukt i flere illustrasjoner som er trykket i
NBS-Nytt. Disse illustrasjonene ble laget som en
kommentar til ”tukle med gener” diskusjonen som
pågikk i norske media for anslagsvis 20-25 år
siden: Da kunne en høre i nyhetssendinger på TV
at nå vil forskerne ha oss til å spise DNA!

Mulighet for gratis annonsering i NBS-nytt. Dersom NBS-nytt har ledig plass så tilbyr vi gratis
annonsering av vitenskapelige møter som er av interesse for medlemmene. 
Kontakt redaktøren (tore.skotland@rr-research.no) dersom du ønsker å 
benytte deg av denne muligheten.

Skal du arrangere et vitenskapelig møte?
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