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Tre forskare bakom två upp-
täckter av stor betydelse för
mänskligheten – upptäckten
av det humana papillomviru-
set och upptäckten av HIV-vi-
ruset – belönas med årets No-
belpris i fysiologi eller medi-
cin.

Harald zurHausen, professor
emeritus och tidigare chef för
DeutschesKrebsforschung-
zentrum iHeidelberg, Tysk-
land, får halva priset för sin
upptäckt av humant papil-
lomvirus, HPV, somnyckelor-
sak till livmoderhalscancer.
Den andra halvan av priset
går till Françoise Barré-Si-
noussi, professor och chef vid
Institut Pasteur i Paris, och
LucMontagnier, professor
emeritus och president vid
World Foundation for AIDS
Research and Prevention i Pa-
ris, för deras upptäckt av hu-
mant immunbristvirus, HIV.

Nobelförsamlingen vidKaro-
linska institutet skabelöna
äktaupptäckter somhar störs-
tanytta förmänskligheten.De
bådaupptäckterna sombelö-
nas i år rör virus som ligger
bakomsjukdomar somvarje år
skördarmångamänniskoliv.
– Det är två nya virus och
tack vare upptäckterna får vi
»handtag«, sägerHans Jörn-
vall, sekreterare i Nobelför-
samlingen.
De flesta forskare på 70-
talet trodde att
livmoderhalscancer orsa-
kades av en herpes simplex-
infektion. zur Hausen hade
en annan hypotes. Han kun-
de 1983 efter tio års forsk-
ning påvisa cancerframkal-
lande typer av HPV och att
HPV-genomet var integrerat
i mänskligt DNA i livmoder-
halscancer. Hans upptäckter
har banat vägen för utveck-
lingen av HPV-vacciner, som
riktar sig mot HPV 16 och
HPV 18 som tillsammans står

för omkring 70 procent av
alla cervixcancerfall.
–HPVger livmoderhals-
cancer. Varje år får 540 000
kvinnor i världen livmoderhal-
scancer och240 000dör. En
upptäckt somgör att vi på sikt
kanutrota sjukdomenär fan-
tastiskt bra förmänskligheten.
Harald zurHausensupptäckt
kanalltså rädda enkvartsmil-
jon liv per år, säger Jörnvall.

Françoise Barré-Sinoussi och
LucMontagnier kunde 1984
karakterisera ett nytt retrovi-
rus somorsak till förvärvad
immunbristsjukdomoch de
kunde påvisa att detta virus
var av typen lentivirus.

HIV har hittills skördat 25
miljoner dödsoffer i världen
och antalet infekterade upp-
skattas i dag till 33miljoner.
–Nu kanman förhindra
mor–barnsmitta, och infekte-
rade kan tack vare bromsme-
diciner ha nästan normal livs-
längd, säger Jörnvall.
MotHIV finns dock ännu
inget vaccin.
– Lentivirus ändrar sig hela
tiden, och olyckligtvis finns
nu ingen kandidat för ett vac-
cin, sa JanAndersson, profes-
sor i virologi, vid tillkännagi-
vandet.
De tre pristagarna får dela
på 10miljoner kronor.

Elisabet Ohlin

Virusupptäckter
belönas med Nobelpriset

Françoise Barré-Sinoussi blir
den åttonde kvinnan att till-
delas Nobelpriset i fysiologi
eller medicin. Sedan 1901 har
192 personer belönats med
priset , de allra flesta män.
Tidigare kvinnliga pristagare:
1947 Gerty Cori
1977 Rosalyn Yalow
1983 Barbara McClintock
1986 Rita Levi-Montalcini
1988 Gertrude B Elion
1995 Christiane Nüsslein-Vol-
hard
2004 Linda B Buck

läs mer om Nobelpriset
Fysiologi eller Medicin på
nobelprize.org

Françoise Barré-Sinoussi och Luc Montagnier delar priset för sin upptäckt av humant immunbristvirus,
HIV (till vänster). Harald zur Hausen får den andra halvan av priset för sin upptäckt av humant papillomvi-
rus, HPV (till höger), som nyckelorsak till livmoderhalscancer.

Åttonde kvinnan
att få Nobelpriset
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