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Forsidebilde (fotograf: Marc Niere) 

  

Dyrkede celler som vokser og deler seg i det uendelige er et nyttig verktøy 

for å studere ulike biologiske prosesser som for eksempel genuttrykking, 

regulering av cellesykluser og signaloverføring. I begynnelsen av 50-tallet 

ble den første «udødelige» cellelinjen dyrket frem - HeLa. Denne cellelinjen 

stammer fra kreftceller fra Henrietta Lacks, som døde av livmorhalskreft 

bare måneder etter. Bildet viser fluoriserende HeLa-celler; DNA er farget i 

blått, β-tubulin (et protein som danner microtubuli i cytoskjelettet) er røde, 

og den grønne fargen viser mitokondrie-assosierte celledød(apoptose)-

induserende faktorer (AIF).  

  

 

 

 

 

 



2 

 

 

Kjære gjester 

 

Det er med stor glede at vi åpner dørene til vårt institutt og inviterer dere 

alle til å komme i nærkontakt med faget vårt: molekylærbiologi.  

  

Som molekylærbiologer studerer vi de levende organismenes molekyler og 

hvordan de bygger opp og regulerer prosesser i celler og vev; prosesser som 

celledeling, celledifferensiering og celledød. Vi studerer DNA, RNA, 

proteiner, lipider, karbohydrater og myriader av små, men viktige, 

biomolekyler som finnes i cellene.  

  

Blant realfagene er molekylærbiologi yngst, med røtter tilbake til 

oppdagelsen av DNA-molekylets dobbeltheliks og proteinstrukturer på 50-

tallet. Våre metoder og modeller brukes nå i mange tilstøtende fag, men 

kanskje mest innen biologi og biomedisin. Faget gjennomgår en rivende 

teknologisk utvikling som gir oss stadig nye muligheter til å øke forståelsen 

av det som skjer i cellene våre.  

  

Fagmiljøet på instituttet er utpreget internasjonalt med både studenter og 

forskere fra mange land. Dette vil dere sikkert merke når dere beveger dere 

rundt på instituttet. Benytt anledningen til å spørre og snakke med både 

studenter og ansatte. Denne dagen står vi til deres tjeneste! 

  

Jeg håper at dere får en spennende og opplevelsesrik dag på instituttet vårt! 

  

  

Vennlig hilsen 

  

Rein Aasland 

Professor og instituttleder 
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Program for del 1 – før lønsj 

 

 

Alle   Foredrag 

09.30-10.00  Fra selvlysende protein til selvlysende mus 

  

  

Gruppe 1 Laboratoriedemonstrasjoner 

10.00-10.30 Gelelektroforese - hvordan finne DNA-biten vi er 

  ute etter?  

10.30-11.00 Utvikling av sebrafiskembryo og transgene fisk  

11.00-11.30 Mikroskopi  

  

  

Gruppe 2  Laboratoriedemonstrasjoner 

10.00-10.30 Utvikling av sebrafiskembryo og transgene fisk  

10.30-11.00 Mikroskopi  

11.00-11.30 Gelelektroforese - hvordan finne DNA-biten vi er 

  ute etter?  

  

  

Gruppe 3  Laboratoriedemonstrasjoner 

10.00-10.30 Mikroskopi  

10.30-11.00 Gelelektroforese - hvordan finne DNA-biten vi er 

  ute etter?  

11.00-11.30 Utvikling av sebrafiskembryo og transgene fisk  
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Fra selvlysende proteiner til selvlysende mus  

Foredrag, Michael Bruno Eric Marie 

På begynnelsen av 1960-tallet oppdaget den japanske forskeren 

Osamu Shimomura et “selvlysende” protein kalt grønt 

fluoriserende protein (GFP). Lite visste Osamu om at hans funn 

skulle revolusjonere molekylærbiologisk og medisinsk forskning 

tretti år senere. Dette foredraget tar deg med inn i fluorescensens 

fantastiske verden, og gir en smakebit på hvordan fluoriserende 

molekyl blir brukt i dagens forskning.  

 

Gelelektroforese   

- hvordan finne DNA-biten vi er ute etter 

Demonstrasjon  

Her kan du få se hvordan vi kan se DNA-biter og separere dem 

sånn at vi kan finne akkurat den biten vi er på jakt etter. 

 

Utvikling av sebrafisk-embryo og transgene fisk 

Demonstrasjon  

Vi bruker sebrafisk som modelldyr i forskning. Kom og se i 

mikroskopet hvordan fiskene utvikler seg og hvordan vi kan lage 

transgene fisk som uttrykker fluoriserende proteiner. 

 

Mikroskopi 

Demonstrasjon  

Her visualiserer vi strukturer i cellene ved hjelp av fluoriserende 

proteiner. 
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Program for del 2 – etter lønsj 

 

 

Alle   Foredrag 

13.00-13.30  Hvorfor tar det så lang tid å lage nye medisiner? 

  

  

Gruppe 4 Laboratoriedemonstrasjoner 

13.30-14.00 Påvisning av fluoriserende proteiner 

14.00-14.30 Lakselus– akvakulturnæringens trussel 

14.30-15.00 DNA—mye informasjon på lite plass! 

  

  

Gruppe 5  Laboratoriedemonstrasjoner 

13.30-14.00 Lakselus– akvakulturnæringens trussel 

14.00-14.30 DNA—mye informasjon på lite plass! 

14.30-15.00 Påvisning av fluoriserende proteiner 

  

  

Gruppe 6  Laboratoriedemonstrasjoner 

13.30-14.00 DNA—mye informasjon på lite plass! 

14.00-14.30 Påvisning av fluoriserende proteiner 

14.30-15.00 Lakselus– akvakulturnæringens trussel 
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Hvorfor tar det så lang tid å lage nye medisiner?  

Foredrag, Nathalie Reuter 

Utvikling av en enkel ny medisin tar 15 til 20 år og koster 

milliarder av kroner. Hvorfor er det sånn? Svaret ligger i de mange 

ulike fasene forskere må jobbe gjennom i prosessen for å utvikle 

nye legemidler. Her ser vi nærmere på dem.  

 

Påvisning av fluoriserende proteiner 

Demonstrasjon  

Protein kan bli fluorescensmerket. Dette gjør at vi kan oppdage et 

protein av interesse ved hjelp av ulike teknikker. I disse 

demonstrasjonene vil du få oppdage et grønt fluoriserende 

protein isolert fra et cellelysat, ved å separere proteiner med hjelp 

av gelelektroforese og fluorescens bildebehandling. 

 

Lakselus - akvakulturnæringens trussel 

Demonstrasjon  

Her kan du få se lakselus og få høre hvordan vi arbeider med å 

forstå utviklingen av denne parasitten i håp om å kunne finne 

effektive behandlingsmetoder. 

   

DNA - mye informasjon på lite plass! 

Demonstrasjon  

Vi isolerer DNA fra cellene dine med vanlige 

husholdningskjemikalier. Vi skal også se på hvordan cellene ser ut 

i mikroskopet. 
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studieveileder@mbi.uib.no 

uib.no/mbi 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


