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Data warehousing m.v.
Der er genereret 2 millioner nye genomiske shutgun sekvenser. Sekvenserne er downloaded til
CBS. De skal undersøges for redundans og cleanes.
Det skal afklares hvorvidt shutgun clonerne skal gemmes (henvendelse til Wei Li).
Der er etableret web side på CBS (http://www.cbs.dtu.dk/projects/prjpig/), hvor relevant
information annonceres, og hvor data faciliteterne er beskrevet.
Mikkel tager kontakt til Hans-Henrik, Jan og Christian om etablering af BLAST database således at
redundante analyser undgås.
Repeat-sættet etableret på DJF skal indgå i CBS databasen.
Disease models m.v.
Lars har deltaget i møder i Kina vedrørende samordning af ressourcer for indavlede grise og grise
med specifikke egenskaber. Der er stor politisk vilje til at organisere arbejdet i relation til disse
ressourcer og også til samarbejde vedrørende disse (men det tager tid).
Der arbejdes videre med grisene med nedsat cellulært immunforsvar + tynd hud på KVL.
Arbejdet med fremstilling af grise-blastocyster ved kernetransplantation fra genetisk manipulerede
fibroblastceller med henblik på etablering af transgene dyr skrider frem. Idet ny lovgivning på
området sandsynligvis vil tillade kloning og fremstilling af transgene dyr i forskningsøjemed, vil
der på sigt kunne etableres levende dyr på baggrund af dette arbejde.
Etik og patentering
Der er udarbejdet endelig ph.d. plan for Anne Mettes studie. Merete og Peter aftaler møde med
henblik på af klarlægge behovet for interaktion inden for etikområdet/etikområdet - det
eksperimentelle område.
Tine er blevet medlem af en arbejdsgruppe under Teknologirådet, der skal arbejde med
modernisering af patentlovgivningen.

Både Tine og Svend efterlyser en mere uformel måde at udveksle information på, således at det
bliver nemmere at udnytte viden og eksempler fra den eksperimentelle del af projektet i forbindelse
med patent- og etikdelene af projektet.
Der vil blive arrangeret interne work-shops i forbindelse med årsmødet d. 24 februar.
NB! Forslag til work-shop emner sendes til Merete (senest 1/2/04).
NB! Med henblik på en koordineret fremstilling af aktiviteterne og planerne for
projektaktiviteterne den 11/11/03, skal hver enkelt partner give indput til/aftale med WP
manageren for de enkelte WPs (senest d. 10/11 kl. 12 ☺).

