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G runden till årets Nobelpris publicerades
1998 av Andrew Fire och Craig Mello i
tidskriften Nature (1998;391:806-11).

Om en dubbelsträngad RNA-spiral, exempel-
vis arvsmassan från ett virus, tar sig in i en cell
kommer den att klippas i fragment: »small in-
terfering RNA« (siRNA). Dessa »jämförs« se-
dan med cellens eget gensignalsystem (mRNA)
av ett speciellt proteinkomplex. Om proteinet
upptäcker strukturell likhet mellan fragmen-
ten och mRNA så kommer de gener som riske-
rar att börja styras av ett främmande RNA att
stängas av. 

D enna genetiska »immunitet«, kallad
RNA-interferens, beskrevs i den lilla ne-
matodmasken C elegans. Mekanismen

finns dock i alla levande celler från växter till
människa. Att den bibehållits under evolutio-
nen tyder på en lyckad konstruktion med flera
funktioner från ett »immunförsvar« hos lägre
organismer till en styrmekanism för cellens re-
glering av genexpressionen hos däggdjur.

För cellbiologin utgör de uppklippta RNA-
fragmenten (siRNA) ett kraftfullt verktyg för
att kartlägga enskilda geners funktion. siRNA-
kit, specifika för ett stort antal mänskliga ge-
ner, finns tillgängliga kommersiellt. Med hjälp
av dessa kan man systematiskt studera hur
proteinmönstren förändras när man tystar oli-
ka gener. Lyckas man stoppa syntesen av ett
sjukdomsalstrande protein har man kanske
hittat embryot till ett nytt genetiskt läkeme-
del.

D et finns ett antal sådana embryon. Bio-
techföretaget SIRNA, som specialiserat
sig på terapeutiska tillämpningar av si-

RNA, har redan ett preparat mot makuladege-
neration i fas II. Helt nya vacciner och cancer-
behandlingar, som bygger på att man inducerar
celldöd i maligna celler, är teoretiskt möjliga.
Denna utvecklingspotential är säkert en anled-
ning till att läkemedelsjätten Merck nyligen
har lagt ett bud på SIRNA på 1,2 miljarder dol-
lar.  

Från mask till människa
»Denna genetiska
‘immunitet’, kallad
RNA-interferens, be-
skrevs i den lilla ne-
matodmasken C ele-
gans. Mekanismen
finns dock i alla le-
vande celler från
växter till männi-
ska.«
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Artiklar märkta med R-sigillet har genom-
gått referentbedömning. Varje manuskript
granskas av minst en (ofta fler) av Läkartid-
ningens stab av 220 fasta och 350 extraor-

dinarie vetenskapliga experter. Granskningen av ma-
nuskript sker enligt internationella rekommendationer
(www.icmje.org).

Redaktionen önskar 
alla läsare  

God Jul!
Nästa nummer, 1–2,
kommer ut den 10–12 januari 2007.

Rättelse:
I Läkemedelsfrågan i Läkartidningen
2006;103(49):3954 om kodein och am-
ning har fel koncentration angivits i en
rapport om ett dödsfall som misstänks
bero på opiattoxicitet hos ett ammat barn. 

Korrekt är: »Morfinkoncentrationerna post
mortem var höga (70 ng/ml).«

MEDICINSK
KOMMENTAR
Snus är inget
harmlöst
alternativ
till rökning. 
Sidan 4015
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