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Aktuellt

Årets pristagare av Laskerpriset
har utsetts. Hälften av dem som
erhållit Laskerpriset i kategorin
grundforskning, har senare tillde-
lats Nobelpriset.

❙ ❙ Laskerpriset – The Albert Lasker
Medical Research Awards – har i 56 år
delats ut till betydande forskare, läkare
och andra personer som arbetar med me-
dicin och hälsa. Gemensamt för prista-
garna är att de alla bidragit till olika
framsteg som syftat till att öka förståel-
sen för sjukdom och hur denna kan dia-
gnostiseras, förebyggas, behandlas och
botas. Stiftelsen som delar ut prisen, The
Lasker Foundation, grundades efter
andra världskrigets slut av filantroperna
Albert och Mary Woodward Lasker. 

Laskerstiftelsen har under åren varit
en av de viktigaste amerikanska inrätt-
ningarna för finansiering av såväl grund-
forskning som klinisk forskning och
verksamhet. En stor andel av de prista-
gare som mottagit något av Laskerprisen
har senare även tilldelats Nobelpriset,
varför prisen ofta refereras till som
Amerikas egna Nobelpris.

Med anledning av utdelningen av pri-
sen för »Basic Medical Research«, »Cli-
nical Medical Research« och »Special
Achievement Award« i år publicerade
tidskriften Nature Medicine en serie ar-
tiklar i sitt oktobernummer. I förordet
ger Laskerstiftelsens ordförande, Joseph

Goldstein, en presentation av årets pris-
tagare och deras insatser på det medi-
cinska forskningsfältet. Han beskriver
också sin syn på vad det är som gör en
vetenskaplig upptäckt intressant och
viktigare än andra upptäckter. 

Genom att ta till hjälp principen för
uppbyggnaden av ett konstverk delar
Goldstein upp vetenskapliga upptäck-
ters betydelse och karaktär i två katego-
rier: »bottom to top« och »top to bot-
tom«.

Som exempel på en upptäckt av den
kategorin nämner han identifieringen av
gener med potentiell betydelse för ut-
vecklingen av nya behandlingsmetoder
för vanliga folksjukdomar, som cancer
eller schizofreni. Denna typ av upptäckt
anses kunna få stor genomslagskraft och
får ofta en enorm medial uppmärksam-
het. Med tiden visar sig dock dessa upp-
täckter typiskt sett inte få riktigt den be-
tydelse man först hoppats på. 

Tillskrivs mindre betydelse i början
Den andra kategorin upptäckter till-
skrivs till en början ingen större betydel-
se och får ingen större uppmärksamhet i
medierna. Efter ett tag börjar dock andra
forskare inse betydelsen av upptäckten
och snart kan man se en helt ny veten-
skap växa upp kring upptäckten.

Goldstein ger exempel på två klassis-
ka »top to bottom«-fall. Det ena är upp-
täckterna kring fosforyleringen av prote-

iner, en av de mest fundamentala meka-
nismerna bakom cellernas förmåga att
kommunicera med varandra. Runt tret-
tio år efteråt fick Edwin G Krebs 1989
Laskerpriset för sina upptäckter rörande
denna vitala mekanism. Tre år senare
fick Krebs ta emot Nobelpriset i fysiolo-
gi eller medicin tillsammans med Ed-
mond Fisher för samma upptäckter. 

Det andra exemplet som Goldstein
nämner är ubikvitineringen av proteiner,
en viktig mekanism vid regleringen av
nedbrytningen av proteiner. Forskarna
Aaron Ciechanover; Avram Hershko
och Alexander Varshavsky tilldelades år
2000 Laskerpriset för sina upptäckter
rörande ubikvitin tre årtionden tidigare. 

Och inte helt oväntat meddelade
Kungliga Vetenskapsakademien samma
vecka som Goldstein tar upp fallet i sitt
förord nyligen att Ciechanover och
Hershko, tillsammans med Irwin Rose,
får Nobelpriset i kemi 2004. Även
Goldstein själv har mottagit såväl Las-
kerpriset som Nobelpriset. Tillsammans
med kollegan Michael Brown fick han
1985 de två prisen för sina upptäckter rö-
rande metabolismen av kolesterol.

Ulrika Kahl

Med Laskerpriset för »Basic Me-
dical Research«, priset för upp-
täckter inom grundforskningen,
belönas i år upptäckter rörande
nukleära hormonreceptorer. 

❙ ❙ Grundforskningspriset delas av tre
forskare: Pierre Chambon, vid Institute
of Gentics and Molecular and Cellular
Biology i Strassbourg i Frankrike, Ro-
nald M Evans vid Salk Institute for Bio-
logical Studies i USA och Elwood V
Jensen, University of Chicago och Uni-
versity of Cincinatti College of Medici-
ne i USA. 

De får priset för sitt arbete och upp-
täckterna rörande nukleära hormonre-
ceptorer, proteiner i cellkärnan som är
centrala komponenter i ett otal metabolis-
ka processer och i regleringen av gener-
nas aktivitet. De tre forskarnas arbete in-
leddes i mitten av 1950-talet och ledde till
upptäckten av receptorn för östrogen. 

I klassen »Clinical Medical Re-
search« ges priset till forskare och klini-
ker som gjort vetenskapliga upptäckter,
vilka senare lett till förbättrade möjlig-
heter att behandla patienter kliniskt. I år
går priset till Charles Kelman vid New
York Medical College i USA, som avled
i juni i år och därför får mottaga priset
postumt. Kelmans upptäckter i slutet av
1960-talet ligger bakom utvecklingen av
metoder för att operera bort katarakter,
grå starr, den huvudsakliga orsaken till
blindhet i västvärlden. 

Tack vare Kelmans insatser kan man
idag avlägsna katarakter med hjälp av
fakoemulsifiering. Detta är en i princip
komplikationsfri metod, som endast krä-
ver ett kort sjukhusbesök. Vid operatio-
nen avlägsnas den drabbade linsen, som
ersätts med en konstgjord lins, varefter
patienten återigen kan se klart.

Det sista priset, »Special Achieve-
ment Award«, delas ut till forskare, som

beundras och respekteras för sitt livs-
långa engagemang och sin kreativitet,
och vars bidrag till den biomedicinska
vetenskapen haft avgörande betydelse.
Detta pris går i år till Matthew Meselson
vid Harvard University i USA. Mesel-
son har under sin 50-åriga karriär arbe-
tat framförallt med utveckling av meto-
der för separation av makromolekyler
som DNA. Dessa metoder, i sin tur, har
bland annat haft avgörande betydelse för
utvecklingen av nya rekombinanta
DNA-tekniker. 

Meselson får också priset för sitt ak-
tiva engagemang för att förhindra sprid-
ningen av kemiska och biologiska va-
pen.
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frilansjournalist

Pierre Chambon, Ronald M Evans och
Elwood V Jensen, vinnare av 2004 års
Laskerpris.

Ska de också bli Nobelpristagare?

Laskerpriset för grundforskning


