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I anledning universitetets 200
års jubileum og Mat Nat
Fakultetets 150 års jubileum i
2011 fikk vi i oppdrag å fylle
en dag med cellebiologi/ -
strukturbiologi og lage en
kortfilm med moderne
mikroskopi som tema. Den
12. oktober ble dette
seminaret holdt i det høytek-
nologiske auditoriet i det nye
IT bygget, Ole-Johan Dahls
hus. Første del av pro-
grammet spente fra under-
visning i cellebiologi til auto-
fagi og det nyeste innen
mikroskopi. Ikke minst var
det stor spenning knyttet til
premieren på kortfilmen
”Evolution”. Komplekse
proteinstrukturer og hvilke
nytte vi kan ha av dem innen
drug design og medisin var i
fokus i siste del av dagen godt
ledet an av Sir Tom Blundell.

R
obert Brooker, forsker
og foreleser i Celle -
biologi ved Univer -
sity of Minnesota og
hovedforfatter av
den nye læreboken
som brukes ved tre
store kurs ved IMBV

og Biologisk Institutt, foreleste
om ”Biology education: Past,
present, and future”. Han foku -
serte på den raske utviklingen
innen biologi faget og den store
forandringen vi har hatt innen
læremetoder og lærebøker – i de
siste versjonene var nesten all
fokus på den digitale læreboken
med animasjoner, interaktive
øvelser – et langt steg fra lære-
bøker som helt til 1990 tallet
ute lukkende baserte seg på
tekst. Brooker bruker mye
såkalte klikkere (mentometer-
svarere) i sine kurs for å enga -
sjere studentene og få direkte
feedback om hvor mye stu -
dentene har fått med seg. Disse
er også tatt i bruk ved UiO; kurs
i fysikk og biologi.
Deretter var det autofagiens

tur. Per Seglen ved Radiumhos-
pitalet, også kalt ”The Norse God
of autophagy” i et nylig intervju
og oversiktsartikkel i ”Auto -
phagy”. Seglen har arbeidet med
protein degradering siden 1960
tallet og autofagi siden 1970
årene. Han viste oss hvordan han
og andre forskere utforsket det
degradative spor lenge før gene -
tikken kom inn i bildet. Seglens
metode for å isolere leverceller
har spilt en sentral rolle i dette
feltet. Fagoforens utvikling til
autofagosomet ble da også nøye
beskrevet av Per og noen med-
arbeidere.  
Anne Simonsen fra Institutt

for Medisinske Basalfag gav oss et
innblikk i hvordan gjær førte
gene tikk inn i autofagiens ver -
den, med flere former for auto-
fagi.  Autofagi har en sentral rolle

i cellen og svekket autofagi kan
føre til en rekke sykdommer fra
Altzheimer til diabetes og kreft.
Hun kom til slutt inn på egne
data og ALFY (autophagy linked
FYVE protein) som er en viktig
medspiller i autofagi. Fortsetter
hun slik med så vil hun kanskje
om noen år bli ”The Nordic
Godess of Autophagy” i dette
århundre. 
Som en forsmak på kortfilmen

viste Ernst Stelzer som nylig er
flyttet fra EMBL til Frankfurt
hvordan man konstruerer de
mest fantastiske mikroskoper
basert på ”light sheet” i stedet for
vanlig konfokalt mikroskop og
kan registrere fluorescens vinkel-
rett på lysgangen. Dette gir en
stor forbedring i tredimensjonal
oppløsning og er ypperlig for å
studere utvikling av levende små
organismer fra eggstadiet til lev -
ende fluer eller sebrafisk. Ernst
har utviklet flere mikroskoper og
noen av disse er kommersielt til-
gjengelige slik at snart kan alle
med god økonomi få like fantas-
tisk 4D detaljerte filmer av orga -
nismer på et subcellulært nivå.
Ernst har levert mange av sine
mest spektakulære filmer til oss
(Frode Skjeldal og OB) som
viktige bidrag til ”Evolution”.
Dette er en kortfilm laget med
visuelt budskap og spesialdesig -
net organiske lyder for å få en
opplevelse av det fantastiske
mikrouniverset fra organeller til
celler og små organismer. Filmen
som hadde intern premiere var
satt sammen av Frode Skjeldal og
editor/klipper Eskil Waldenstrøm
og lyddesign var produsert av
Klinger. Filmen ble for mange et
høydepunkt på cellebiologidagen
2011 og høstet stor applaus.  Den
må sees når den blir sluppet
offentlig!
Etter lunsj var IMBV-dagen

viet til proteinstrukturer med tre
internasjonale toppforskere som

foreleste om proteinstruktur og
drug design. En av nestorene
innen proteinstruktur Sir Tom
Blundell, Cambridge var først ut.
Han gav (”Structural biology and
drug discovery: Difficult targets
and neglected diseases”) et his-
torisk overblikk over sine første
publikasjoner i Nature (1969 og
1971) om insulin og senere
pepsin publisert sammen med
Dorothy Crowfoot Hodgkin.
Blundell brukte drug design mot
HIV som eksempel på anvend-
else av proteinkrystallografi
innen dette fagfeltet. Blundell
fortalte hvordan han hadde vært
med på å skape flere små bedrif -
ter, og vektla dermed viktigheten
av industriell forskning.  
Pär Nordlund  fra Karolinska

Instituttet holdt foredrag med
tittelen “Systems structural
biology of pathways in cancer
and inflammation”. Han snakket
om erfaringene fra Structural
Genomic Consortium (http:// -
sgc.ki.se/), med laboratorier i
Sverige, UK (Oxford) og Canada
(Toronto). De har studert prote -
iner som er viktige for kreft, dia-
betes, infeksjoner som malaria og
tuberkulose, og hadde pr. juli
2010 deponert 1000 strukturer i
Protein Data Bank. 
J. Preben Morth er gruppe -

leder på Centre for Molecular
Medicine Norway, Nordic EMBL
Partnership, på Bioteknologi -
sentret. Han holdt dagens siste
forelesning med tittelen “Mem-
brane transporters, a structural
overview of P-type ATPases.
There and Back again, A pump's
Tail”. Preben presenterte en over-
sikt over P-type ATPase, og de
seneste mekanismene for dets
funksjon.  
Etter en dag med meget gode

forelesinger dro vi med trikk til
Nasjonal galleriet og Munch-
rommet, deretter middag.

Symposium om 
ribonukleotid re duktase i
Philadelphia

Professor K. Kristoffer Anders-
son (IMBV, UiO) var co-chair
med Yun Yen (fra kreft-syke-
huset City of Hope, CA, USA)
under møtet i bykjernen av
Philadelphia 4.-5. november
2011. Møtet hadde 34 foredrag;
mer enn 16 studenter/post-
doktorer deltok. Ribonukleotid -
reduktase (RNR) katalyserer det
hastighetsbegrensende trinnet i
biosyntesen av ribonukleotider
til deoxy-ribonukleotider, som
er viktig for celledeling og
DNA-reparasjon. En ny kreft -
medisin som er i fase Ib i klinisk
studie, og som er basert på RNR
hemming ved hjelp av RNAi /
nanopartikkel teknikk (som
kalles CALAA-01 (http://www. -

calandopharma.com/tech-
nology/rondel/in-the-clinic/)
ble presentert. Ett nytt følsomt
aktivitetsmålingssystem av RNR
(Tholander, F & Sjöberg, B-M:
US provisional 61319430, 2010-
03-31; PCT/SE2011/050315) ble
presentert for første gang.  Tid-
ligere var klasse I RNR antatt å
bestå av et tyrosyl-radikal og di-
jern-oxygen klynge, men i de
siste årene er det blitt oppdaget
andre Mn-Mn, Mn-Fe og
kanskje Co-Co klynger. Dette
samt de seneste medisinske
aspektene av RNR ble diskutert.
Diskusjoner på møtet ledet også
til en EU søknad til PEOPLE
Marie Curie Action program -
met ITN med 9 partnere (bl. a.,
Calando Pharmaceuticals, Inc.,
IMCO Corporation Ltd AB,
Sprint Bioscience AB, Stanford
University, Fundació Privada
Institut de Bioenginyeria de
Catalunya, Commissariat à
l’Énergie Atomique CEA-
Grenoble, og 3 Universitet)
koordinert av K. Kristoffer
Andersson, Oslo. 
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Fra venstre: JoAnne Stubbe (MIT), Arne Holmgren (Karolinska Inst), K. Kristoffer Andersson (Oslo Univ.), Yun
Yen (City of Hope, California), Martin Högberg (Stockholms Univ.)  og Carsten Krebs (Penn State Univ).


