
Nobelpris til oppdagelsen av telomerer og 
enzymet telomerase

På endene av kromosomene er det DNA-sekvenser som kalles telomerer. Telomerene kan sammenlignes med 

de forsterkede endene på skolisser som sørger for at lissene ikke fliser seg opp og blir ødelagt. Telomerene 

består av korte sekvenser som er repetert flere hundre ganger og sørger for å beskytte kromosomendene. Uten 

telomersekvensene vil kromosomene brytes ned fra endene og bli ustabile, og cellen vil til slutt dø. De amerikanske 

forskerne Elizabeth H. Blackburn, Jack W. Szostak og Carol W. Greider fikk årets nobelpris i fysiologi eller medisin 

for deres oppdagelser av telomerene og for enzymet telomerase, som kan forlenge telomerene.

Ole Johan Borge

Endene av kromosomene trenger ekstra be
skyttelse. Uten telomerer vil kromosomene 
koble seg sammen eller brytes ned. Jack W. 
Szostak, en av årets nobelprisvinnere, ar
beidet med kunstige minikromosomer i 
gjær og forsto ikke hvorfor kromosomene 
han lagde gikk til grunne når de kom inn i 
gjærcellene. Szostak traff Elizabeth H. 
Blackburn på en konferanse i 1980. Black
burn jobbet med en liten planktonorganis
me (ciliaten Tetrahymena) og hadde klart å 
isolere endene fra dennes kromosomer. De 
to bestemte seg for å samarbeide, og endene 
fra kromosomene til Tetrahymena ble satt 
på enden til minikromosomene. Til tross 
for den store evolusjonsmessige forskjellen 
mellom de to artene, ble Szostaks minikro
mosomer umiddelbart stabile inne i gjær
cellene. Dette er det første konkrete bevis 
på at endene på kromosomene er viktige 
for stabiliteten. 

Telomerene består av et stort antall repe
terte sekvenser (se figur). Hos mennesker 
består denne sekvensen av basene 
”TTAGGG” repetert hundrevis av ganger. 
Telomerene gjør at endene blir pakket tett 
og får en struktur som kan minne om en 
liten knute.

Gradvis kortere
Telomerene blir kortere for hver cellede
ling. Før en celle deler seg, kopieres arve
stoffet av enzymet DNApolymerase. En
zymet klarer imidlertid ikke å kopiere helt 
ut til endene på DNAtråden, og dette fø
rer til at kromosomene blir litt kortere for 
hver celledeling. Telomerene kan på denne 

måten sammenlignes med et klippekort 
der det tas ett klipp for hver celledeling. 
Når kortet er tomt, vil cellen dø. Dette er 
mekanismen som ligger bak det som om
tales som ”Hayflicks celledelingsregel”, 
som sier at en celle bare kan dele seg et be
stemt antall ganger før den dør. Dette er 
en av kroppens mekanismer for å hindre 
ukontrollert celledeling.

Ufullstendig kopiering av DNA er imid
lertid ikke den eneste årsaken til at telo
merene blir kortere. Det er vist at vel så 
viktig for å gjøre telomerene kortere er den 
nedbrytningen som skjer hele tiden. An
slagsvis er det 20 basepar som forsvinner 
per celledeling på grunn av problemet 
med å lage DNA helt ut til endene. I løpet 
av en cellesyklus blir imidlertid telomere
ne hele 50100 basepar kortere, noe som 
indikerer at andre årsaker enn kopiering 
bidrar vesentlig til å forkorte endene på 
kromosomene.

Forlengelse
Allerede tidlig på 1970tallet var man klar 
over problemet med å lage nytt DNA helt 
ut til kromosomendene. Da Carol W. 
Greider var student i laboratoriet til Black
burn, oppdaget hun på selve julaften i 
1984 at det i Tetrahymena fantes noe som 
kunne forlenge endene til kromosomene. 
Denne aktiviteten ble senere isolert, og en
zymet ble kalt telomerase. Telomerase er et 
spesielt enzym ved at det består både av 
protein og RNA.

Det er trolig bare noe få celletyper i krop
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pen som har telomeraseenzymet. Celler 
som har enzymet, får kontinuerlig forlen
get sine telomerender og kan fortsette å 
dele seg ved at endene aldri blir for korte til 
å beskytte kromosomet. Stamceller er et 
eksempel på en celletype som har telome
raseaktivitet. Stamcellene trenger trolig 
telomerase fordi de må kunne dele seg 
mange ganger og leve lenge. 

Kreftforskning
Kunnskapen om telomerer og telomerase 
utnyttes i dag i kreftforskningen. Kreftcel
ler har høy telomeraseaktivtet, og dét er 
trolig en av mekanismene kreftcellene bru
ker for å kunne fortsette å dele seg så man
ge ganger. En strategi i arbeidet med å ut
vikle bedre kreftbehandling er å drepe 
celler med høy telomeraseaktivitet. For
skere på Radiumhospitalet ligger langt 
fremme i denne forskningen og har utvi
klet en strategi der immunceller læres opp 
til å drepe celler med høy telomeraseakti
vitet. Ut fra denne forskningen ble det ut
viklet en behandling som første gang ble 
testet ut på pasienter i år 2000, som den 
første immunterapien mot telomerase på 
verdensbasis. Behandlingen er til nå testet 
på mer enn 200 pasienter med kreft i Nor
ge. I samarbeid med britiske forskere og et 
koreansk legemiddelselskap testes den for 
tiden ut i en stor fase IIIstudie med 1100 
britiske pasienter med kreft i bukspytt
kjertelen. Studiene har så langt vist at det 
er en klar sammenheng mellom immuno
logisk respons på behandlingen og forlen
get overlevelse. Det ser altså ut til at man 
klarer å drepe kreftcellene og samtidig 
unngår å skade de cellene i kroppen som 
naturlig har telomeraseaktivitet.

Mange kreftceller overlever til tross for at 
de ikke har telomeraseenzymet. Selv om 
telomeraseaktivitet er den vanlige måten å 
forlenge telomerene på, så finnes det andre 
metoder en celle kan bruke for å forhindre 
at kromosomene får kritisk korte telome
rer. En slik mekanisme involverer trolig 
rekombinasjon.

Grunnforskning
Forskningen som ligger til grunn for årets 
nobelpris var ren grunnforskning og ble 
gjort på primitive modellorganismer (gjær 
og Tetrahymena) som man skulle tro har lite 
til felles med mennesker. Årets nobelpris i 
fysiologi eller medisin viser derfor med all 
tydelighet viktigheten av grunnforskning 
og hva anvendelsen av den kan være.

Telomerer og aldring
 
Lengden på telomerene følger i mange 
tilfeller alderen på cellen og kan der
for si noe om alderen på individet. 
Det har imidlertid de siste årene til
kommet kunnskap som innebærer at 
koblingen mellom lengden på telome
rene og aldring er lite sikker, og flere 
reiser nå spørsmål ved sammenhen
gen mellom lengden på telomerene og 
individets alder.

Eksempelvis har man fått utviklet 
mus helt uten telomeraseenzym, og 
disse musene er i mange generasjoner 
tilnærmet normale. Dette forklares 
med at telomerene er så lange at det 
vil ta flere generasjoner før de er blitt 
så korte at det utgjør et problem for 
dyret.

Den klonede sauen Dolly hadde kor
tere telomersekvenser enn andre sauer 
på samme alder. Dette ble forklart 
med at Dolly kom fra en vanlig celle 

hos en godt voksen sau. Senere har 
man funnet at telomersekvensene har 
tilnærmet normal lengde hos både 
klonede griser og kalver. Det er også 
rapportert om ulike telomerlengder 
avhengig av hvilken celletype som 
brukes i kloningen. Forskere på Ha
waii har til og med klonet mus i flere 
generasjoner (kloner av kloner) og ser 
ikke at telomerene blir kortere – sna
rere omvendt. Trolig er det aktivitets
nivået til telomeraseenzymet i de før
ste dagene etter selve kloningen som 
bestemmer lengden på telomerene.

Mye er fortsatt ukjent om telomerase, 
og eksempelvis vet vi lite om hvorfor 
telomerase finnes i noen celler og ikke 
i andre. Videre er det vist en mulig 
kobling mellom kronisk stress og telo
meraseaktivitet. Telomerase aktiverer 
også selv omkring 70 gener. En av 
årets nobelprisvinnere, Elizabeth H. 
Blackburn, presiserer ofte at vi ikke 
må tro at telomerase bare virker ved å 
skjøte på kromosomendene. 
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DNA-sekvensen til telomerene varierer fra art til art. 
Denne er fra Tetrahymena.

Telomerene utgjøres av et stort antall repeterte DNAsekvenser på kromosomendene. Telomerer gjør at 
endene blir pakket tett og får en struktur som kan minne om en liten knute. Dette stabiliserer kromosomene. 
Figur: www.nobel.se
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