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En ny publik

för den moderna biologin
”Ett spökande immunförsvar”, ”Att se det ingen annan sett” och ”Livsfarlig
kontakt” är några exempel på artiklar som du kan läsa om i den här tidningen.
En journalist har intervjuat och skrivit om oss, och en fotograf har fått fotografera 31 av våra gruppledare vid Institutionen för cell- och molekylärbiologi vid
Uppsala universitet. Resultatet är ett porträtt med oss forskare i fokus. Det är vi
inte så vana vid. Vi skriver mycket, men då handlar det nästan uteslutande om
våra forskningsresultat, sällan om oss själva. Så det här är något nytt, i alla fall
för många av oss. Och det har varit spännande att läsa, både sitt eget och andras
porträtt. Det hoppas vi att ni också ska tycka.
Egentligen är det inget märkvärdigt med oss forskare mer än att vi håller på med
väldigt spännande saker. På institutionen bedrivs forskning av absolut världsklass. Det är en förmån att få vara en del av en sådan spännande och dynamisk
arbetsplats. Att få vara med om upptäckter som ingen annan gjort tidigare, vem
vill inte berätta om det?!
Gemensamt för oss alla är att vi forskar inom det som kallas den moderna biologin, kännetecknat av att vi blandar in kemi, teknik, fysik, matematik, medicin
och datavetenskap för att lösa biologiska problem. Den moderna biologin växer
i gränszonerna till dessa områden. Vi lever i en mycket händelserik tid, där
utvecklingen av nya tekniker fullkomligt exploderat, viket har gett oss helt nya
möjligheter att studera livets processer både när det fungerar, och när det inte
fungerar och resulterar i sjukdom.
För att berätta om allt spännande testar vi en ny arena. Vid universiteten skolas
nästa generation forskare. Undervisningen går hand i hand med forskningen.
Studenterna är en av våra viktigaste målgrupper, så även för detta forskningsmagasin. Men förhoppningen är att nå ut även utanför institutionens korridorer.
Till alla som undrar, frågar och vill veta mer om vad vi forskare pysslar med
på dagarna. Att dela med oss av kunskap, vid sidan om de första två huvuduppgifterna, forskning och utbildning, är universitetens och högskolornas tredje
uppgift. Det tror jag att vi behöver bli påminda om ibland.
Som prefekt på en institution med 240 medarbetare så finns det minst lika
många forskningsprojekt att berätta om och vara stolt över. Låt oss se dessa 31
som en bra början.
Med hopp om en trevlig, spännande läsning!

Staffan Svärd,

prefekt vid Institutionen för cell- och molekylärbiologi,
Uppsala universitet

UPPSALA UNIVERSITET │

3

TARMENS

BETYDELSE FÖR

VÅR HÄLSA

Han uppskattar forskarmiljön och att ha
många människor kring sig, inte minst
studenter. Han lägger också ned mycket
tid på att undervisa studenter och är en
engagerad, uppskattad lärare. För tre år
sedan utsågs han till en excellent lärare av
Uppsala universitet. En utnämning som
tilldelas skickliga lärare vid universitetet
och som få av universitetets alla lärare
belönas med.
- Det känns förstås jättekul att bli
uppmärksammad för detta. Det som jag
tycker är så kul med undervisning är
utmaningen att lära ut komplicerade och
abstrakta saker på ett förståeligt sätt och
att man får mycket tillbaks av alla studenter, säger Staffan Svärd.
Under några år var han en sväng utanför
universitetsvärlden och då som avdelningschef för 50-60 personer på Smittskyddsinstitutet. Ledarskap och team
intresserar honom och han tror mycket
på att samarbeta och det är något många
yngre forskare är bra på, och de är interaktiva. Det är en stor konkurrensfördel
och det gör att forskargrupper i Sverige
är produktiva och framgångsrika fast de
inte alltid är så stora grupper här som till
exempel i USA. Laget är viktigt, men man
måste också ge förutsättningar för var och
en att utvecklas och kunna fokusera på
det den är bra på, säger han. Tankar som
väcktes tidigt och som Staffan bland annat
fått med sig från idrottsvärlden, då han är
uppvuxen med lagsporter som fotboll och
basket. De idrottsliga erfarenheterna har
han även haft nytta av i sitt arbete som
chef.

Staffan Svärd är professor
vid Institutionen för cell- och
molekylärbiologi och har en
forskargrupp på åtta personer. Han är också prefekt vid
samma institution. Institutionen är stor och har idag 240
medarbetare. Att vara både
forskare och prefekt är något
Staffan Svärd trivs med. Att
ha många olika saker på gång
samtidigt och att det händer
mycket -så har han alltid haft
det, säger han och det gillar
han. Visst kan det bli lite för
mycket ibland, men han är
inte den som stressar upp sig
i första taget.

4

│ UPPSALA UNIVERSITET

– Ger man förutsättningar för varje
individ att prestera lite bättre så blir även
laget bättre. Så tror jag att man bygger
framgångsrika team, menar Staffan Svärd.
Han har också en vilja att berätta och
dela med sig av sina kunskaper inom sitt
forskningsområde, parasitsjukdomen Giardia. Det resulterade år 2011 i en 400-sidig bok om Giardia, som var en vanlig
parasit i Sverige för drygt 100 år sedan,
men som nu framförallt drabbar barn
i tredje världen. Drygt 1500 fall per år
rapporteras i Sverige, majoriteten smittas
dock utomlands, men Sverige och även
Norge har på senare år haft några större
utbrott på grund av förorenat vatten.
– Giardiainfektion är en vanlig orsak till
smittsam diarré i hela världen. Parasiten
förekommer frekvent i länder med dålig
sanitet med cirka 250 miljoner infektioner hos människa per år, berättar Staffan
Svärd.

Trots att parasiten studerats i 30 år kommer kontinuerligt nya spännande forskningsrön, till exempel att parasiten skulle
kunna skydda mot andra tarminfektioner.
Detta är intressant då vi i Västvärlden har
ett växande problem med tarminfektioner
och tarmsjukdomar, så som Crohns sjukdom och ulcerös kolit. En teori har varit
att vi är för renliga och utan vissa tarminfektioner utvecklas inte vårt immunsystem
ordentligt och det gör oss känsliga.
– Giardia kan stänga av inflammationssvaren och det skulle man kunna utnyttja
till att sänka inflammationen i tarmen
och på så vis skulle Giardia-parasiten
kunna vara skyddande genom att styra om
immunreaktioner, menar Staffan.
När det gäller behandling mot Giardia
finns idag Flagyl, ett antibiotikum som
även går mot bakterier. Men den fungerar inte på alla. 20 procent svarar inte
på behandling, utan de tvingas självläka, vilket många gånger är en utdragen
process. Vad det här beror på vill Staffan
ta reda på. Även vad det är som gör att
bara 50 procent av alla som drabbas av
Giardia blir sjuka. Det verkar finnas två
huvudvarianter av parasiten som infekterar människor, A och B. Olika varianter
finns i olika delar av världen. Vissa verkar
också kunna bli sjuka flera gånger. Genom att studera parasitens genom och hur
genomet har förändrats över tid hoppas de
kunna få reda på varför man blir sjuk.
– Genomsekvensering av olika Giardiaisolat är ett tillvägagångssätt. På så vis
har vi hittat flera genotypspecifika gener
som kan användas för att diagnostisera
sjukdomen. Proteomik, Mikroarrays,
SAGE och RNA-sekvensering är andra
tekniker som vi använder för att hitta
virulensgener och lära oss om parasitens
biologi, säger Staffan Svärd .
Patientmaterial har samlats in i Sverige,
Nicaragua, Mocambique och Uganda.
Forskargruppen tittar på likheter och skillnader i genomen hos parasiterna och även
skillnader i människors immunsvar mot
parasiten.
– Vi tittar på det här ganska brett. Och det
verkar som att tarmen har större betydelse än vad man tidigare trott. Tarmen och
tarmbakterier verkar till och med kunna
påverka hjärnans utveckling och att det
skulle kunna finnas en koppling till psykiska problem. Det är ju jättespännande,
men det är något vi vet väldigt lite om, så
det finns mycket mer att upptäcka, säger
Staffan Svärd.
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Mikrobiell mångfald
studeras med modern teknologi
och värstingdatorer
Den osynliga världen av mikrober och hur olika livsformer hänger ihop evolutionärt har alltid intresserat och
fascinerat Thijs Ettema, docent vid Institutionen för celloch molekylärbiologi vid Uppsala universitet och plattformsmanager vid SciLifeLab. Hur komplexa livsformer
som människor, djur och växter har uppstått är den övergripande fråga som forskargruppen vill ha svar på.
För att komma närmare svaret studerar de arkéer, och
hur de hänger ihop med bakterier och eukaryoter. Arkéer
fungerar nästan likadant som eukaryota celler, men är
betydligt enklare. De återfinns ofta i extrema miljöer, så
som varma källor och iskalla hav. De är oftast inte helt
enkla att samla in, men olika vetenskapliga expeditioner
förser forskargruppen med prover med arkéer tagna direkt från sin rätta livsmiljö. De kan komma från hydrotermiska skorstenar i Japan, varma källor i Yellowstone
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National Park och på Nya Zeeland och från havsbotten
mellan Island och Svalbard.
– Genom att titta på dessa mikrobiella förfäder med ny,
revolutionerande teknik, och studera enorma mängder
genomdata bygger vi ett pussel som hjälper oss att förstå
hur det komplexa livet på vår planet har uppstått, säger
Thijs Ettema.
99 procent av alla mikrobiella arter kan inte odlas på lab.
Kunskapen har därför varit ganska begränsad fram tills
nu. Men senaste årens odlingsoberoende metoder, så som
metagenomik och encellsgenomik, har gjort det möjligt
att kartlägga även dessa mikrobiella arter. Ny teknologi
har också hjälpt Thijs Ettemas och hans forskargrupp
att visa hur eukaryoter utvecklats från arkéer, och att de
enkla arkéerna är mer besläktade med de mer komplexa

– Det här var en revolutionerande upptäckt. Först vågade
vi inte riktigt tro att det var sant, men sen insåg vi att det
stämde och på det viset kunde vi förklara hur övergången
från enkla till komplexa celler gick till, berättar Thijs Ettema och hänvisar till den nyligen uppmärksammade artikeln
publicerad i den vetenskapliga tidskriften Nature.
Thijs Ettema tycker att BMC och institutionen erbjuder bästa tänkbara miljö för hans forskning. Han poängterar också
betydelsen av att ha Staffan Svärd som prefekt på institutionen, eftersom han ser till att såväl den vetenskapliga samt
den sociala atmosfären är toppen. Det har nu hunnit gå åtta
år sen han kom som post-doc till Uppsala från Holland, och
mycket har hänt sen dess. Då var det bara han, idag har han
en grupp på 18 personer.
– Avgörande för min forskning och det som lade grunden
för allt var nog när jag som post-doc tilldelades ett ”European Research Council grant”. Jag kunde bygga en stor
forskargrupp, som varit mycket betydelsefulla för de senas-

te årens forskningsframgångar, säger Thijs Ettema.
Till Uppsala har han nog kommit för att stanna. Här har
han sitt liv och sitt arbete - och det trivs hand med, och
han uppskattar att kunna bo på landet. Han upplever att
människor är mindre stressade här än i Holland. Utrymmet
är större. Han säger också att hans barn är mer svenska än
holländska på sätt och vis, eftersom de alltid har bott här.
Även om han inte längtar tillbaks till Holland så ofta, saknar han ibland ost och en viss sorts godis, och är det fotboll
är det självklart att han håller på Holland. Men idag är han
nog där han önskar vara – på flera plan.
– Jag får hålla på med den typen av forskning man inte
trodde var möjlig för fem år sedan. Det går i rasande fart,
utvecklingen är enorm och att få vara med om detta är både
fascinerande och utmanande. Det var nog alltid självklart
att jag skulle bli forskare inom mikrobiologi och evolution,
men exakt hur det blir vet man ju aldrig i förväg. Men med
facit i hand känns det väldigt bra hur allt blivit. Jag är i rätt
miljö och med rätt människor för att kunna fortsätta vara en
bra forskare, menar Thijs Ettema.

Foto: Martina Sjaunja

eukaryoterna. De har också lyckats hitta den pusselbit som
tidigare saknats för att direkt koppla arkéer till dessa mer
komplexa livsformer.
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Proteinmaskiners arbete
visualiseras i realtid

Enstaka molekyler och proteiner
som interagerar med varandra och
med DNA kan nu studeras i realtid
med hjälp av kraftfulla mikroskopiska
tekniker så som single-molecule
mikroskopi. Med hjälp av detta
kan forskarna bättre förstå olika
sjukdomstillstånd, men det är inte
enkelt och det är ett hantverk som inte
görs av vem som helst.
De allra flesta kemiska reaktioner i våra kroppar katalyseras
av specialiserade proteiner. Hur dessa pyttesmå, men komplicerade proteinmaskiner, arbetar på molekylär nivå kan
man nu studera tack vare kraftfulla mikroskopiska tekniker.
Även enstaka molekyler går att studera med de mikroskopiska tekniker som Sebastian Deindl blivit expert på under
sin tid som postdoc på Harvard University, och som han nu
tar med sig till BMC och Uppsala. Med mycket hög tidsoch rumsupplösning kan proteiner som interagerar med vårt
genetiska material eller som är involverade i vitala cellulära
transportprocesser studeras.
– Dessa tekniker är oerhört kraftfulla och är state-of-the-art
för molekylavbildning. Vid Harvard studerade vi specialiserade proteinmaskiner som kan ändra hur genetiskt material
kan förpackas som kromatin och undersökte detta på molekylär nivå, berättar Sebastian Deindl.
Sina kunskaper om ”single-molecule fluorescence imaging”
tekniker ska han nu använda för att ta reda på hur specia8
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liserade proteiner ser ut på molekylnivå, hur de rör sig, för
att sedan kunna koppla rörelserna till funktion. Det har inte
varit enkelt och det tog ett tag att få det rätta handlaget, säger
han. Det är också svårt att få tillräckligt bra data så att den
kraftfulla tekniken kan användas fullt ut. Design och set-up
av experimenten är komplicerade och det är viktigt att få
tillräckligt bra signal och upplösning så att man kan se det
man vill se. Men han har lärt sig av en av de bästa, Xiaowei
Zhuang, en pionjär och en internationellt erkänd forskare
inom just “single-molecule” biologin. En ovärderlig träning
som gjort det möjligt för hans arbete idag med att kartlägga de molekylära mekanismer med vilka proteinmaskiner
arbetar i våra celler.
– Kan vi förstå de molekylära mekanismer som styr de
proteinmaskiner som påverkar vårt genetiska material kan
det användas för att förstå deras roll för människors hälsa och sjukdom. Många av de sjukdomar vi människor
drabbas av beror på att någon eller några av våra viktiga
proteinmaskiner inte fungerar som de ska.
Sebastian är nu mitt i ett intensivt arbete att bygga upp
sin forskargrupp vid SciLifeLab och har höga ambitioner
med vad de ska åstadkomma. Han tycker att Uppsala och
Stockholm är en attraktiv region som har mycket att erbjuda
när det gäller infrastruktur och den typen av biologi han är
intresserad av. I labbet bredvid finns Johan Elf, även han
expert på området. Det ser han som oerhört positivt.
– Vi vill utveckla tekniken bakom ”single-molecule imaging” ytterligare och att vi i framtiden mer effektivt kan
kombinera kunskaper om proteinmaskiners struktur med hur
de dynamiskt förändras och förflyttas för att fungera. Önskan
är att få den ultimata förståelsen av både det kvantitativa och
mekanistiska genom att proteinmaskinernas arbete visualiseras i något som kan beskrivas som molekylära filmer.

A N D R E A

H I N A S

RNA-interferens
studeras i rundmask

Andrea Hinas, forskare vid Institutionen för cell- och
molekylärbiologi vid Uppsala universitet, har byggt upp
Uppsalas första kompletta rundmasklaboratorium.
Det används idag för egen forskning, men också av andra
forskargrupper.
Rundmasken C. elegans är nämligen en viktig
modellorganism för molekylärbiologiska studier. Den är liten, cirka en millimeter kort, genomskinlig och enkel att både odla och studera. Den har också fått hela sitt genom kartlagt.
I masken studerar Andrea Hinas forskargrupp
hur celler kommunicerar med varandra och
av särskilt intresse är ett fenomen som kallas
RNA-interferens. Dubbelsträngat RNA går då
in och tystar gener och det har visat sig vara
en viktig mekanism för att reglera gener i de
flesta eukaryoter.
– Hur RNA processas och styr proteinnivåer i
en cell vet man idag ganska mycket om, men
det är fortfarande oklart hur RNA förpackas,
transporteras och tas upp av celler. Det vill vi
veta mer om, säger Andrea Hinas.
RNA-transport mellan celler kan vara ett
sätt att kommunicera på, precis som cellen
använder andra signalmolekyler som hormoner och proteiner. RNA-molekyler finns
i såväl blod som i andra kroppsvätskor som
urin och bröstmjölk. Om dessa RNA-molekyler tas upp av andra celler skulle de kunna
påverka genuttrycket i mottagarcellerna. För
att ta reda på betydelsen av RNA-transport
för djurceller kartlägger forskargruppen olika RNA-transportsteg i rundmasken. Bland
annat har de lyckats identifiera ett antal proteiner nödvändiga för RNA-transport. Dessa
proteiner är kopplade till vesikeltransport, en
process som är väldigt väl bevarad mellan
rundmask och människa.
– Genom att identifiera proteiner som behövs
för RNA-reglering och för RNA-transport
och därefter studera var dessa proteiner befinner sig och vilka andra proteiner de interagerar med kan vi skapa ett nätverk av proteiner
som behövs för RNA-medierad genreglering
och RNA-transport till andra celler, berättar
Andrea Hinas.

Kunskap som bland annat i förlängningen
kan användas för att utveckla nya RNA-baserade läkemedel, vilka tack vare sin effektivitet och specificitet skulle kunna tysta
mål-mRNA och på så vis minska produktionen av sjukdomsrelaterade proteiner. Den
största svårigheten med RNA-läkemedel är
själva administrationen, det vill säga att få in
läkemedlet i de celler där de behövs, därför
behöver man veta mer om transportvägar
och dess mekanismer. Idag testas RNA-läkemedel för att behandla exempelvis åldersförändringar i gula fläcken och halsinfektion.
De organen är relativt lättåtkomliga; injektion i ögat och inhalation i luftvägarna.
– De senaste rönen och något som vi tittar
på är hur RNAi är involverat i epigenetik,
det vill säga hur arv och miljö samspelar och
ärvs från en generation till en annan. Bland
annat har vi hittat ett protein som skulle kunna fungera som en länk mellan RNA-transport och epigenetik. Vi ska nu ta reda på hur
det fungerar och om det till exempel binder
RNA eller DNA, säger Andrea Hinas.
Hur gener regleras med hjälp av RNA och
hur RNA ”pratar” med cellkärnan kan också
hjälpa forskarna att besvara frågor som
exempelvis betydelsen av våra förfäders
leverne. Exempelvis om din egen metabolism påverkas av vad din morfar åt. Det
finns indikationer på att så är fallet. Det vill
de också ta reda på.
– Det är det som är så spännande med
forskning! Inget är givet och ingen dag är
den andra lik. Man söker svar hela tiden,
men frågeställningarna ändras under vägens
gång. Därför vet man aldrig vad man lyckas
besvara med sin forskning. Jag har gått väldigt mycket på lust, även om jag inte alltid
valt den enkla vägen, menar Andrea Hinas.
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efter nya modeller

David van der Spoel är forskningsingenjören som valt en lite annorlunda väg.
Hans plan var aldrig att hålla på med vare sig biologi eller datorer, nu gör han
både och. Mycket är en slump, menar han.
David van der Spoel började att plugga fysik för att idag ägna
sig åt kemiforskning, beräkningsbiologi och datorer. Att få fram
mjukvaror och fysiska modeller är målsättningen. Hans
egenutvecklade mjukvara, GROMACS, för simuleringar av
proteiner, lipider och nukleinsyror är känd över hela världen
och har 5000-10 000 aktiva användare och många tusen
citeringar i vetenskapliga publikationer.
Nu har han börjat intressera sig för ytterligare ett ämnesområde – ekotoxikologi, och hur miljögifter påverkar djur
och natur. Det var för drygt tre år sedan, efter att ha läst en
tidningsartikel om den plötsliga död som drabbade tiotals
älgar i Blekinge och södra Sverige, som jag startade detta nya
forskningsuppdrag.
– Man misstänkte att älgarna hade dött av vitaminbrist och att
älgarnas vitamin B1-upptag hade blockerats av miljögifter. Jag
blev intresserad och började rota vidare i det här. Vi har hittat
en del kandidater som kan blockera upptaget av vitamin B1
i kroppen, berättar David van der Spoel, och tillägger att det
troligen kommer att publiceras data om detta inom kort.
Att växtätande djur som älgar skulle drabbas av vitaminbrist
tycker han är konstigt i sig - alla växter producerar ju vitamin
B1. Ifall icke-naturliga kemikalier i naturen, så som PCB,
dioxiner och ämnen som används inom exempelvis lantbruket, blockerar vitaminupptagningssystemet skulle det indirekt
kunna påverka hela ekosystem.
– Vissa miljögifters molekylära struktur påminner om vitaminer, vilket gör att de passar in på samma sätt. Med hjälp av
simuleringar kan vi se hur molekyler interagerar med varandra och på så vis bättre förstå vilka mekanismer som ligger
bakom. Det är inte så många grupper som studerar miljögifter
så som vi gör, menar David van der Spoel.
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För att få fram de hetaste kandidaterna är datasimuleringsmodeller ett viktigt arbetsverktyg. Simuleringsmodeller är
användbara i många sammanhang och används även för att
studera hur proteiner veckar sig. Forskargruppen kunde bland
annat först av alla reproducera en proteinstruktur helt utifrån
en simuleringsmodell. Modellerna kan även användas för att
studera hur olika läkemedel påverkar och interagerar med
målmolekyler. Ytterligare exempel är inom vattensimulering
där likartade modeller används och där data som forskningen
genererar har ett stort allmänintresse.
– Trots att vatten och NaCl är relativt enkla molekyler är det
fortfarande mycket som är svårt att modellera till exempel
kristallbildning. Det är viktigt att få dessa grundläggande
saker rätt i våra modeller innan vi tar oss an mer komplexa
problem, säger David van der Spoel.
För några år sedan lyckades forskargruppen också med hjälp
av en simuleringsstudie beskriva vad som händer när en
viruspartikel öppnar sig och hur vatten kan strömma in på
ställen där kalciumjoner brukar hålla ihop virushöljet. Sannolikt lossnar jonerna under en infektion och då bildas små hål
i kapsiden, som då släpper in vatten och viruset sväller upp.
Just virusinfektioner är av stort intresse och forskargruppen
studerar även det virus som orsakar Denguefeber. Här är det
omvänt för de vill i detta fall beskriva med vilken mekanism
viruset tar sig ur cellen, och ut genom cellmembranet. Forskningen görs i samarbete med en brasiliansk forskargrupp och
nu tror de att de har hittat hur viruset släpps ut.
Förhoppningen är att kunna ”se” kemiska och biologiska
processer i atomär detalj. Men det är väldigt svårt att ha en
modell som beskriver allt, bland annat på grund av att det
finns så ohyggligt många material; DNA, RNA, protein och så
vidare - men vi jobbar på det, avslutar David van der Spoel.

A N D E R S

V I R T A N E N

Kunskap om RNA
kan användas i

cancerterapi

och ny antibiotika
Betydelsen av RNA i alla levande organismer
är mycket större än man tidigare trott.
Anders Virtanens forskargrupp har tittat
på hur RNA regleras och hittat kopplingar
mellan en liten svans på RNA, livslängd och
canceruppkomst.

I cellen bestämmer mRNA vilka
gener som uttrycks till proteiner.
Av särskilt intresse för Anders
Virtanens forskargrupp är den
specifika svans som mRNA har,
den så kallade poly(A)-svansen,
som reglerar mRNA-molekylens
aktivitet, syntes och nedbrytning.
Det var i mitten på 1990-talet han
upptäckte ett enzym som degraderar poly(A)-svansen och som blivit
lite av hans signum. De har efter
upptäckten studerat hur enzymet
fungerar och hur det rör sig, men
det tog ett tag innan de fick reda på
dess fysiologiska betydelse.
– Det visade sig att just det här enzymet, poly(A)-specifikt ribonukleas,
har betydelse för telomerernas längd. Telomererna är de yttersta ändarna på våra kromosomer och är involverade i centrala processer som
åldrande och även vid uppkomst av cancer, berättar Anders Virtanen.
Cancerceller har ofta långa telomerer på grund av kraftigt förhöjda
nivåer av enzymet telomeras, det enzym som syntetiserar telomererna.
Cellerna får ”evigt liv” då de kan dela sig onaturligt många gånger utan
att dö. En möjlig cancerterapi är därför att reglera nivåerna av telomeras i cancercellerna. Den oväntade upptäckten av kopplingen mellan
enzymet poly(A)-speifikt ribonukleas och telomerer var ett resultat av
ett telefonsamtal från en läkare i Kanada för drygt två år sedan.
– Han ringde och berättade att han hittat en patient som saknar enzymet poly(A)-specifikt ribonukleas. Det är helt sanslöst att det händer!
Det hade vi väntat så länge på. Det är dessutom ett under att patienten
lever. Patienten har ingen benmärg och dåligt utvecklat nervsystem.

Hon har en betydligt mindre hjärna än normalt
och är bara drygt en meter lång, men har trots
det blivit 20 år, berättar Anders Virtanen.
Det är enstaka individer som kan klara av att leva
med den här typen av genetiska defekter. Det
har tidigare varit så gott som omöjligt att själv
hitta den här typen av patienter, menar Anders
Virtanen. De är få och det finns ingen enhetlig
klinisk bild. Men idag är det möjligt att hitta dem
tack vare ny storskalig genetisk teknik där man
använder sig av DNA-sekvensering för att blint
leta efter mutationer bland 100 000-tals patienter.
Forskargruppen har även kunnat visa att andra
typer av RNA-molekyler, små icke-kodande
RNA, har poly(A)-svansar. Syntesen av dessa
poly(A)-svansar är ett viktigt steg under de små
icke-kodande RNA-molekylernas mognadsprocess och de syntetiserade poly(A)-svansarna
existerar bara under en kort tid på omogna
icke-kodande RNA-molekylerna innan de tas
bort. Det är därför man inte kan hitta dem om
man letar i en frisk cell, man måste titta i en cell
med felaktigt poly(A)-specifikt ribonukleas för
att hitta de här poly(A)-svansarna.
Resultat från gruppens arbete hjälper till att förstå de mekanismer som reglerar de livsavgörande RNA-molekylernas syntes och omsättning.
Resultaten i sin tur har betydelse för utvecklingen av nya läkemedel, t.ex. ny antibiotika.
Anders Virtanen nämner sitt bolag, Bioimics
AB, som han har startat med kollegan Leif Kirsebom. Bolaget tar fram nya antibiotika riktade
mot RNA-molekyler, som ett nytt angreppssätt
för att få bukt med problemet med multiresistenta bakterier.
Anders Virtanen trivs med att vara både forskare
och företagare. Det är dock viktigt att hålla isär
de två uppgifterna då de har helt olika mål, anser han. I uppdraget som forskare vid universitet
ingår även en del undervisning. Han berättar om
studenternas engagemang i en studenttävling
inom syntetisk biologi, International Genetically
Engineered Machine (iGEM), där han själv är
lagledare. Det är han stolt över - en framgångssaga och ren glädje, säger han. Han fascineras
av studenternas engagemang och driv, ibland får
han nästan bromsa.
– Det är en förmån att få undervisa studenter.
Varje år kommer nya 22-åringar. De är alltid
22 år och det gör att man själv håller sig ung, i
alla fall till sinnet. Studenter är bra telomermedicin, skrattar Anders Virtanen, och berättar om
ett annat nytt uppdrag som han är mycket stolt
över – att ha blivit inspektor vid GH-nation och
säger att det är nog det roligaste uppdrag han
någonsin haft.
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Tangenterna hjälper

henne att förstå... 			
Enzymer är exempel på biologiska katalysatorer. Utan att själv förbrukas möjliggör de att
olika reaktioner fortgår som annars skulle vara
väldigt långsamma vid normala temperaturer.
Lynn Kamerlins forskargrupp är särskilt intresserade av vad som händer i en fundamental
kemisk reaktion - fosfat esterhydrolys. Reaktionen är inblandad i en rad viktiga skeenden i våra
celler, exempelvis cellsignalering och energiomvandling i DNA-, RNA- och proteinsyntes. Den
exakta mekanismen för reaktionen, och som
innefattar en fosforylöverföringsreaktion, har
trots årtionden av intensiva experimentella och
beräkningsstudier varit kontroversiell.

ökad förståelse av enzymutveckling och viktiga
ledtrådar för att de sedan ska kunna manipulera
enzymer och testa konstgjort designade enzymer
med betydligt större katalytisk kapacitet än de
som finns idag.

– Det beror delvis på att fosfathydrolys kan gå
igen i flera olika mekanismer, och det är omöjligt att skilja mellan dessa på ett slutgiltigt och
entydigt sätt med hjälp av enbart experimentella
metoder, berättar Lynn Kamerlin.

Hon berättar vidare att de är intresserade av
en grupp gifter som vi människor producerat,
de så kallade organofosfaterna. De är vanligt
förekommande som mjukgörare i plaster, som
flamskyddsmedel, som antiskummedel och som
tillsatser i smörjmedel och hydraulvätskor. Den
används både i bekämpningsmedel och nervgaser. Under de senaste åren har den globala
konsumtionen av organofosfater ökat och varje
år förgiftas hundratusentals personer, exempelvis genom olyckor inom jord- och lantbruk. En
rad organismer har utvecklat motståndskraft mot
organofosfater och flera obesläktade organismer
bär på enzymer som bryter ner giftet, på samma
sätt som bakterier blir resistenta mot antibiotika
och cancerceller mot cellgifter. Vissa organismer kan utveckla motståndskraft utan att de ens
har varit i kontakt med kemikalierna. Med hjälp
av datorsimuleringar ska de studera avgiftningsenzymer som bryter ner mänskligt producerade
gifter, ta reda på hur de har utvecklats och hur
den naturliga motståndskraften uppstår.

Med en kombination av teoretisk fysikalisk
organisk kemi och beräkningsenzymologi
lyckades forskargruppen ta fram en heltäckande
modell för den här typen av reaktioner.
– Jag är mycket stolt över att vi lyckades lösa
mekanismen för den extremt viktiga fosfathydrolysen. Den är involverad i så många processer i cellen och kallas även livets byggsten,
säger Lynn Kamerlin.
Att kartlägga katalytisk promiskuitet hos
fosfotransferaser, det vill säga förstå hur dessa
enzymer kan katalysera många olika substrat med olika krav på effektiv katalys, är en
viktig uppgift för forskargruppen och att förstå
utvecklingen av enzymsuperfamiljer. Genom
att utveckla nya beräkningsmetoder studeras enzymers selektivitet på ett nytt sätt och det ger en
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– Enzymer är ett viktigt verktyg inom både
läkemedelsframställning och kemikalie-produktion. Enzymer som selektivt katalyserar reaktioner av industriell betydelse är av särskilt intresse
för oss, säger Lynn Kamerlin och tillägger att
vardagsexempel på enzymer som inducerar
biokatalys hittas exempelvis i tvättmedel och
vid jäsning av bröd.

– Målsättningen är att förstå evolutionen på
molekylnivå. Förhoppningen är att kunna

skapa nya enzymer för att behandla en
organofosfatförgiftning, men även att
kunna använda kunskapen i framtida
utformning av läkemedel för att förebygga resistensutveckling hos bakterier
eller cancerceller, säger Lynn Kamerlin.
Ända sedan barnsben har Lynn Kamerlin velat bli forskare, men hon har
också en annan karriär bakom sig –
som konsertpianist. Vid fyra års ålder
började hon spela piano och när hon var

som mest aktiv övade hon sju- till åtta
timmar per dag. Idag spelar hon mest
hemma, för sig själv. Men hon säger att
känslan att inta en scen och framföra ett
pianostycke är oslagbar. Då förväntas
hon framföra allt i perfektion, i minsta
detalj. En ambition hon tog med sig
även inför vetenskapliga presentationer,
men med tiden har hon blivit bättre
på att inte ha fullt så höga krav på sig
själv.

– Det är ju inte riktigt samma sak, men
helheten är viktig för mig. Jag är väldigt ambitiös och det genomsyrar nog
hela mitt förhållningssätt, både som
forskare och i kontakten med vänner
och kollegor. Jag vill vara heltäckande
och förstå allt och går till botten med
det mesta. Det kanske ibland kan vara
en sämre sida hos mig, men något jag
jobbar med, och som jag har blivit bättre på med åren, säger Lynn Kamerlin.

...kemin bakom komplexa
biologiska problem
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K O S K I N I E M I

Livsfarlig
kontakt
Bakterier som dödar varandra vid kontakt är en relativt ny upptäckt. Det
kan användas för att hitta nya sätt att behandla bakterieinfektioner på,
vilket är värdefullt inte minst med tanke på det växande problemet med
antibiotikaresistens runt om i världen. Det kan också användas för att
förbättra människors hälsa.

R

elativt nyligen visade det sig att
de flesta bakterier har utvecklat ett
system som hämmar tillväxten av andra
bakterier, en så kallad kontaktberoende
tillväxthämning (CDI). Trots att man odlat bakterier väldigt länge var detta något
nytt och upptäckten har fått stor betydelse för Sanna Koskiniemis forskning.

– Med största sannolikhet kommer
vi använda bakterier utrustade med
CDI-system i framtiden, både förebyggande i form av probiotika för att
stärka immunförsvaret och tarmfloran
hos oss människor, men också för att
kunna behandla pågående infektioner,
säger Sanna Koskiniemi, forskare och
biträdande universitetslektor vid Institutionen för cell- och molekylärbiologi,
vid Uppsala universitet.
Nu vill hon ta reda på hur det hela fungerar och CDI-systemets betydelse för
bakteriernas tillväxt och förökning. Men
än är det för tidigt att dra några större
slutsatser. Mycket forskning återstår.
– Om de här systemen finns i nästan
alla bakterier så vill jag veta varför. Jag
måste ta reda på vad som är deras primära uppgift, säger Sanna Koskiniemi
och tillägger att hon tror att hon har
alla förutsättningar att lyckas då hon nu
har en fantastisk grupp på fem mycket
kompetenta medarbetare.
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Till exempel ska de ta reda på om bakterierna blir mer eller mindre virulenta
med eller utan CDI-system. Och de är
intresserade av att förstå den interaktion som sker mellan cellerna och hur
det hela går till på molekylnivå. Det
verkar finnas flera vägar för att CDI
ska uppkomma. En kallas CdiA och en
annan Rhs, båda namngivna efter den
grupp proteiner som är centrala för den
kontaktberoende tillväxthämningen.
Gemensamt är att de båda levererar
toxin till mottagarceller. Ofta är det
samma typ av toxin som får cellerna att
sluta växa, även om det sker på lite olika
sätt. Det har också visat sig att vissa
bakterier använder sig av båda vägarna
för att generera CDI. I vissa fall verkar
hämningen vara mycket artspecifik
och endast celler som uttrycker en viss
typ av receptor attackeras. Även olika
subpopulationer av E. coli kan särskiljas
och därför skulle CDI-systemet kunna
användas för att slå ut särskilda infektioner. Inflammatoriska tarmsjukdomar,
infektioner i urinvägarna och diarrésjukdomar orsakade av bakterier är exempel
på infektioner som kan vara av intresse.
Hon är nyfiken av naturen och berättar
att det är en viktig drivkraft. Det är också
därför hennes favoritsysselsättning vid
sidan av forskningen är att läsa deckare.
Då kan hon lösa mysterierna innan boken är slut. Det är lite som att forska.

– Jag vill ofta ta reda på varför och då
gräver jag tills jag får reda på det. Men
eftersom det här är relativt ny kunskap
så vet vi fortfarande ganska lite. En utmaning är väl just nu att välja rätt frågor
att svara på, i rätt ordning och inte bli för
ivrig och slå på alla trummor på en gång,
säger Sanna Koskiniemi och skrattar.
Hennes intresse för bakterier och molekylärbiologi började redan på gymnasiet
och sitt specialarbete skrev hon om
antibiotikaresistens. Universitetsstudier
i molekylärbiologi följdes av doktorandstudier inom molekylärbiologi och
bakteriologi. Sin postdoc gjorde hon
i Kalifornien och förutom att lära sig
surfa säger hon att hon lärde sig allt om
kontaktberoende hämning – mycket tack
vare en fantastisk och inspirerande handledare, David Low, som både delade
med sig av sin kunskap och samtidigt
spred mycket glädje. Det tar hon med
sig när hon nu gräver sig djupare in i
bakteriernas värld.
– Vi trodde vi visste allt om bakterier
och som en senior forskare tidigare
uttryckte det: ”all the big fish in bacterial genetics have already been caught”,
men det stämmer ju inte. Fortfarande
är det väldigt mycket vi inte förstår om
bakterier, så finns det många mysterier
kvar att lösa, säger Sanna Koskiniemi.

S A N D R A

K L E I N A U

Ett spökande immunförsvar
När immunförsvaret fungerar som det
ska är det vårt skydd mot främmande
bakterier, virus och skadliga ämnen.
Ibland blir det fel så att det istället blir
skadligt för oss själva. Kroppen börjar
bryta ned sig självt och en autoimmun
sjukdom uppstår. Varför fler och fler
drabbas vet man inte, även om man
börjar förstå mer och mer vad som
händer på cellnivå.

sjukdomen hoppas vi få kunskaper som i slutändan kan
användas för att hitta ett botemedel, säger Sandra Kleinau,
professor i molekylär immunologi vid Institutionen för cell
och molekylärbiologi, vid Uppsala Universitet.
Man vet att patienter med RA har höga nivåer av autoantikroppar. Det leder till inflammation då de binder till och
aktiverar receptorer på ytan av immunceller. Patienterna
med RA har också högre halter av så kallade Fc-receptorer
än friska personer – de receptorer som binder autoantikropparna och stimulerar inflammation. Genom att injicera
lösliga Fc-receptorer i möss med RA ville de testa om dessa
tillsatta receptorer kunde förhindra antikroppar att fästa
på immuncellerna och på så vis dämpa inflammation och
angreppet på ledvävnaden.
– Behandlingen bromsade sjukdomen. Autoantikropparna
fångades upp innan de hann binda och immunsystemet
aktiverades inte i lika stor utsträckning. Det var en spännande upptäckt att den injicerade receptorn kan plocka
upp immunkomplex och kan därför fungera som en möjlig
terapi som dämpar sjukdomsförloppet och inflammationen,
säger Sandra Kleinau.
Om det fungerar på samma sätt hos människa återstår att
visa. Ett företag i Tyskland testar nu den lösliga Fc-receptorn kliniskt, och med förhoppningen att receptorn kan vara
användbar för fler autoimmuna sjukdomar, som alla karakteriseras av höga halter autoantikroppar i blodet. Knock-out
möss är viktiga när sjukdomsförloppet vid RA studeras,
även blodprov från patienter med RA används för att undersöka med vilka mekanismer autoantikropparna framkallar
ledinflammation.

M

ultipel skleros, diabetes typ-1 och ledgångsreumatism är alla exempel på autoimmuna sjukdomar. För
att förstå mekanismerna bakom autoimmunitet studerar
Sandra Kleinaus forskargrupp kronisk ledgångsreumatism,
reumatoid artrit (RA). Det är den vanligaste autoimmuna
sjukdomen, mellan 50 000 till 80 000 personer i Sverige är
drabbade. De flesta insjuknar mellan 40-60 år. Det är lika
vanligt världen över, men är något vanligare hos kvinnor,
varför vet man inte. Med RA som modellsystem studerar
Sandra Kleinau hur immunförsvaret, och speciellt B-lymfocyter, felaktigt missriktas mot kroppsegna proteiner.
– Det övergripande målet är att förstå hur immunsystemet
fungerar och vad som händer när det inte fungerar. Genom att titta närmare på de mekanismer som ligger bakom

Hon trivs att forska vid Uppsala universitet. Hon var ett
tag i industrin, men det är på universitetet hon känner sig
hemma. Undervisning av såväl studenter i masterkursen i
immunologi till de doktorander hon handleder är en viktig
anledning. Och gamla studenter som i olika sammanhang
dyker upp och tackar för en bra kurs i immunologi gör
henne både glad och stolt.
– Då känner jag att jag lyckats. Då har jag spridit lite av
min entusiasm för immunologi till flera, menar Sandra
Kleinau.
Vid sidan av sin forskning sjunger Sandra Kleinau i två
körer och hon har även börjat dansa på senare år. Efter en
kurshelg i salsa under ledning av dansproffset Tony Irving
var hon fast. Nu finns det många nya danser hon vill lära
sig och dansen har blivit en viktig källa för glädje och
inspiration.
– Det gäller att ta sig tid för det roliga också. Därifrån kommer mycket lust och kraft och det är viktigt att ha med sig
in forskningen, säger Sandra Kleinau.
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Bakterier är fenomenala på att anpassa sig till sin yttre miljö. Ändras miljön så
ändras bakterierna, och ofta går det väldigt snabbt. Exakt hur snabbt det kan gå har
Måns Ehrenberg, professor vid Institutionen för cell- och molekylärbiologi, Uppsala
universitet, bestämt. Först teoretiskt och sen har modellen prövats experimentellt.
Och efter trettiofem år lyckades han äntligen bevisa att den korrekturläsning som sker
då proteiner blir till sker i två steg, och inte ett.

Allt levande består till stor del av
proteiner. Måns Ehrenberg är intresserad av olika steg i proteinsyntesen – en
central process och en förutsättning för
allt liv. Just nu handlar det också om
eukaryot proteinsyntes, men han har
länge jobbat mest med prokaryoter.
Bakteriens fysiologi har kunnat kopplas
till populationsgenetik, tillväxt och evolution. Att få en helhetssyn på bakterien
som organism har varit en målsättning.
I sin forskning utgår Måns Ehrenberg
ofta från teoretiska modeller, som sedan
testas experimentellt. Exempelvis har
de lyckats bestämma en gräns för hur
snabbt bakterier kan anpassa sig till
yttre förändringar i sin livsmiljö.
– Genom att ändra proteinsyntesen
och möblera om hela proteomet kan
bakterier snabbt ändras och fortsätta
sin snabba tillväxt även då de yttre
förutsättningarna ändras. Med modellen lyckades vi bestämma den kortaste
tiden som krävs för anpassningen,
berättar Måns Ehrenberg.
Det som också intresserat Måns
Ehrenberg under alla år har varit att
bevisa att den korrekturläsning som
finns i cellen då den genetiska koden
ska översättas och bli protein sker i
två steg. Aminosyror blir proteiner och
sätts samman enligt de ritningar som
finns i den genetiska koden vid cellens
proteinfabriker, ribosomerna. De sägs
vara en av livets mest komplicerade
molekylära maskiner. Översättningen
från den genetiska koden görs snabbt
och med stor noggrannhet, men ibland
blir det fel. Måns Ehrenbergs grupp har
utvecklat en metod för att mäta felläsning av genetisk kod och på så vis har
de lyckats ge ett mått på den maximala
noggrannheten i kodavläsningen.
– Vi visar att det finns ett enkelt
linjärt samband mellan hastighet och
noggrannhet. Ju noggrannare den är
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desto långsammare blir den. Hur detta
universella samband påverkar levande celler är ett projekt på gång, säger
Måns Ehrenberg.
Att korrekturavläsningen sker i två steg
har han trott i trettiofem år, men det
skulle också bevisas experimentellt.
Och det tog tid.
– Till slut lyckades vi. Det var en tjej
från Turkiet som var hos oss i fyra
månader. Under den tiden lyckades hon
visa det jag har försökt bevisa i över
trettio år, skrattar Måns Ehrenberg.
Ökad förståelse av proteinsyntesen hos
bakterier kan även komma till nytta vid
utveckling av nya antibiotika. Forskargruppen studerar vad som händer
då antibiotikan fusidinsyra går in och
påverkar proteinsyntesen och blockerar
denna så att bakteriernas proteinbygge
nästan står stilla. De har med hjälp av
högupplöst kinetik lyckats bestämma
mekanismen för inhiberingen. Även hur
bakterier resistenta mot fusidinsyra har
förändrats är av intresse för att förstå
det växande problemet med resistens.
Måns Ehrenberg har nu varit Uppsala trogen i ganska precis 35 år.
Forskarkarriären började på Karolinska Institutet (KI), dit han kom som
nyutexaminerad civilingenjör från
Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)
i Stockholm, disputerade 1975 vid KI
och KTH för att sedan fortsätta som
docent vid KI i några år. Till Uppsala
kom han 1980, hitlockad av dåvarande
professorn i molekylärbiologi, Chuck
Kurland. En person som betyder och
har betytt väldigt mycket för honom
under hela hans forskarkarriär.
– Vår relation har varit stormig, men
mycket givande. Ett bra samarbete och
vi är fortfarande mycket goda vänner,
säger Måns Ehrenberg.

Nu vid 70-års ålder finns planer på
att trappa ned. Inom det närmsta året,
säger han. Han är inte lika stresstålig
längre, och vill ha tid att ägna sig åt
annat i livet; barn, barnbarn och andra,
egna projekt. Hösten har varit hektisk.
Två doktorander ska disputera inom
kort. Och man vill hjälpa till, säger
han, men inte lägga sig i alltför mycket.
Han känner sig inte stolt, men tacksam,
och säger att han har haft förmånen att
jobba med riktigt duktiga doktorander,
några är mycket framstående forskare
idag.
– Idag är de mycket bättre än jag. Det
går fort. Att det funkar att överföra
kunskap från generation till generation
är jag mycket ödmjuk inför. Jag ser det
som en positiv energi och den kommer
jag ha med mig till den dag jag dör,
säger Måns Ehrenberg.
Han önskar att det vetenskapliga system vi har idag med doktorander ska få
finnas kvar. Det skapar förutsättningar
för att svensk forskning ska fortsätta
vara framgångsrik. Till institutionen
och till BMC kommer doktorander
och framgångsrika forskare från hela
världen. Men han är orolig för att vi
håller på att skapa ett system som gör
det svårare - att ramarna krymper för
mycket. Men det löser sig säkert, säger
han, även om de som är äldre inte riktigt ser hur det ska gå till.
– Samspelet mellan handledare och
doktorander är viktigt. Det får inte bli
för mycket politik som bestämmer
förutsättningarna för det. Vi gör ju det
här tillsammans och då tror jag man
måste värna om en viss frihet och ett
visst utrymme – att få möjlighet att
praktisera ihop. Man blir inte en duktig
”smed” utan att öva, detsamma gäller
doktorander och forskare, menar Måns
Ehrenberg.

En föränderlig

kraft

År 2010 tilldelades Måns Ehrenberg Björkenska
priset, Uppsala universitets största vetenskapliga
pris för framstående forskare. Han är ledamot av
Kungliga Vetenskapsakademin i kemiklassen och
har suttit i Nobelkommittén för kemi.
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Med öga

för det tekniska
Att lösa det tekniskt svåra utmanar Marvin Seibert,
forskare vid Institutionen för cell och molekylärbiologi
vid Uppsala universitet. Så länge han minns har han
fascinerats av och praktiserat ingenjörskonst - att
plocka isär saker för att sedan plocka ihop allt igen
och då få se och verkligen förstå hur något fungerar.
En kunskap och ett hantverk som han fick stor
användning av när han var med och tog fram den första
hastighetskameran till världens första frielektronlaser.
Den finns vid Stanford i USA och används idag av
forskargrupper världen över för att visualisera livets
allra minsta beståndsdelar.
– Det var otroligt spännande att få vara
med och utveckla en sådan kraftfull
ljuskälla och att få testa sitt tekniska kunnande och tänka på allt in i minsta detalj,
säger Marvin Seibert.
Instrumentet körs idag oavbrutet dag och
natt. Vi lyckades först av alla bestämma
strukturen på världens största virus, mimiviruset, med hjälp av frielektronlasern.
Det var år 2011.
– Med frielektronlasern kan man studera
biologiska nanokristaller, partiklar och organeller och följa processer på molekylär
nivå på ett nytt sätt, berättar han.
Tekniken är kraftfull och utvecklas i
rasande fart. Nya ämnen och förlopp kan
visualiseras. Prover som beskjuts exploderar, men precis innan det händer hinner
kameran fånga en ögonblicksbild.
– Men det är inte helt enkelt. Man måste
ha precision och ha tänkt på allt i minsta
detalj; proverna, fotonstrålen och detektionen. Allt måste stämma för att experimenten ska lyckas.
Att experimentera och att upptäcka nya
saker, tror han är en viktig personlig
18 │ UPPSALA UNIVERSITET

drivkraft. Att han skulle bli forskare var
något han bestämde sig för tidigt och
valet har nog inte förvånat någon som
känner honom. Alla hans klasskamrater i
skolan trodde nog att han skulle hålla på
med något åt det här hållet, berättar han.
Forskning genererar inte enbart kunskap
utan skapar dessutom konst. Något han
nyss har testat, nämligen genom att sätta
upp en utställning om sitt vetenskapsområde på Galleri Upsala. Tillsammans
med fotograf Mark Harris ville han visa
upp sin forskning för allmänheten. Bland
annat fick besökare möjlighet att spränga
ballonger och fotografera ögonblicket då
ballongen exploderar för att visa hur höghastighetsavbildnig går till. Nu planerar
han att införa liknande experiment i
undervisningen av studenter. Bilden som
visar den exploderande glödlampan är
ytterligare ett exempel på hur olika avbildningsteknologier kan fånga fenomen
som är över långt snabbare än människors
uppfattningsförmåga.
– Jag vill visualisera forskningen och hitta
nya arenor att göra det på. Nog är det så
att mycket av det här är en lek för mig - en
viktig lek som jag lägger ned min själ i,
säger Marvin Seibert avslutningsvis.
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Att tygla de

stora globala
infektionssjukdomarna
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Professor Sherry Mowbrays forskning handlar om några av
världens allvarligaste och största infektionssjukdomar; malaria
och tuberkulos. Malaria dödar nästan en miljon människor varje
år och hälften av världens befolkning bor där risken för smitta
är stor. Man räknar med att var tredje människa i världen är
smittad av tuberkulos och att en och en halv miljoner människor
dör av sjukdomen varje år. Sjukdomarna förväntas dessutom
bli än värre då allt fler bakteriestammar blir resistenta, vilket
minskar möjligheterna till behandling. En utveckling som oroar
då vi en dag kanske inte längre har någon behandling att ta till.

– Läget är allvarligt och det är bråttom. Hittar vi
inte en lösning på problemet med bakterieresistens kommer vi kunna dö i vanliga infektioner,
säger Sherry Mowbray, och menar att vi inte kan
ta på oss skygglappar.
De mediciner som används för att behandla
tuberkulos idag utvecklades för 50 år sedan. Den
mer lättbehandlade bakterien behandlas i sextill nio månader, men de mer svårbehandlade
formerna behandlas upp till 24 månader. Dagens
läkemedel har en del oönskade biverkningar och
långa behandlingstider innebär ofta lägre följsamhet och kan resultera i misslyckad behandling, samtidigt som resistensutveckling gynnas.
Forskningen med att hitta nya läkemedelskandidater är därför oerhört viktig, men kostsam och
tidskrävande. Av tusentals screenade molekyler
kanske det är fem som är potentiella läkemedelskandidater och kanske en godkänns av FDA,
berättar Sherry Mowbray. I detta detektivarbete
är samarbeten med andra forskargrupper, både
i Sverige och i olika delar av världen, och både
inom akademin och tillsammans med företag,
betydelsefulla.
– Att utveckla nya läkemedel tar lång tid och
kostar pengar. Ofta tar det mer än tio år och
kostar i genomsnitt mellan 10-15 miljarder
kronor att få fram ett läkemedel. Det är viktigt att hitta givande samarbeten, säger Sherry
Mowbray, som tycker att forskningssamarbeten
är mycket givande. Att få möjligheten att belysa
viktiga frågeställningar utifrån olika perspektiv,
med olika kunskaper och intressen är oerhört
stimulerande. Men det är också en utmaning att
få fungerande samarbeten, säger hon, och gör
liknelsen med att försöka få flera katter att gå åt
samma håll.
Bolag som AstraZeneca och Sanofi har varit
viktiga samarbetspartners och hon nämner också
ett mycket givande forskningssamarbete inom
tuberkulos. Genom ett brett angreppssätt hoppas

vi förstå mer om mekanismerna bakom infektionerna, kunna upptäcka och utvärdera flera nya
läkemedelskandidater, samt identifiera nya måltavlor. Forskargruppen är experter på att bestämma hur de olika proteinerna ser ut på molekylär
nivå för att sedan koppla de olika strukturerna
till proteinernas många olika funktioner.
– Vi är i den tidiga fasen av drug discovery. Efter
det får andra ta vid. Kliniska prövningar exempelvis lämnar vi över till andra att utföra och som är
bra på det, säger Sherry Mowbray.
Forskargruppen intresserar sig även för en grupp
bakterier som kallas för ESKAPE-patogener, resistenta bakterier som orsakar majoriteten av de
allvarliga, och ibland dödliga, sjukhusinfektioner
som kan drabba patienter efter sjukhusbesök.
För att bakterierna ska vara aktiva behövs en del
enzymer som inte finns hos oss människor. Forskargruppen bestämmer hur enzymerna ser ut för
att sedan gå in och med hjälp av små molekyler
blockera deras aktivitet med så kallade inhibitorer. Förhoppningen är att skapa nya och bättre
inhibitorer, först genom att titta på strukturerna,
se hur enzymerna binder sina substrat och kemin
de utför. Samarbeten med kemisidan är också en
viktig del i deras forskning. Tillsammans kan vi
designa föreningar som är bättre inhibitorer av
målenzymet, och har andra önskvärda egenskaper, såsom effektivt upptag till patogener, och låg
toxicitet för patienten. Den långsiktiga målsättningen är att hitta nya läkemedel som minskar
dödligheten och lidandet för hundratals miljoner
människor. Upptäckten av ett läkemedel som
avsevärt sänker dödligheten för malariasmittade
tilldelades dessutom 2015 års Nobelpris i medicin och farmaci.
– Det var väldigt roligt. Det är en sådan kandidat
man letar efter. Det gav oss möjlighet till nya
behandlingar och bekämpa dessa svåra sjukdomar som slår så hårt mot mänskligheten, säger
hon avslutningsvis.
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Från encellig
amöba
till den komplexa
människan
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För snart tjugo år sedan åkte nydisputerade Fredrik Söderbom som postdoc till
USA. Tre år senare återvände han till SLU och Uppsala. Med sig i bagaget hem
hade han en slemsvamp, Dictyostelium discoideum. Den kan han utan och innan
och den har hjälpt honom att i detalj studera genreglering och cellsignalering på
ett helt nytt sätt.

Slemsvampen är en encellig amöba
som finns i skogen och den har visat
sig vara en mycket bra modellorganism
för till exempel djurstudier. Amöban
äter bakterier, men i brist på mat
omvandlas den från encellig till en
flercellig organism och kallas därför
även social amöba. Cellerna börjar
kommunicera genom att skicka signaler
sinsemellan och det gör organismen
intressant ur ett molekylärbiologiskt
perspektiv och för att studera just
signalering mellan celler. För Fredrik
Söderbom, sedan 2012 forskare och
universitetslektor vid Institutionen för
cell- och molekylärbiologi vid Uppsala
universitet, öppnade detta en ny värld
med nya möjligheter.
– När jag kom hem till Sverige från
USA kände jag att: äntligen fick jag
börja med det jag verkligen ville nämligen att titta på icke-kodande RNA
och försöka förstå hur de reglerar gener.
Jag fick dessutom möjlighet att etablera
Dictyostelium i Skandinavien - som
modellorganism för molekylära studier,
berättar Fredrik Söderbom.
Forskningsområdet byttes alltså från
doktorandstudier rörande bakterier
till eukaryoter. I slemsvampen hittade
hans forskningsgrupp mycket som
var högintressant. Bland annat fann
de små RNA-bitar på 21 nukleotider,
så kallade mikro-RNA. Liknande
RNA hade tidigare hittats i djur
och växter. Samtidigt med ett par
andra forskningsgrupper var Fredrik
Söderbom först i världen med att hitta
dessa små RNA molekyler i en encellig
organism.
Trots att det första mikro-RNA:t
upptäcktes i början av 1990-talet i
maskar trodde man då att det var en
”enskild underlighet”. Det var först
i början av 2000-talet som forskare
upptäckte att dessa små RNA är mycket
vanligt förekommande i flercelliga
organismer – djur och växter. Det som

många tidigare trott var skräp visade
sig därmed ha en oerhört viktig roll i
att reglera genuttryck och hur mRNA
translateras.

första immunförsvaret och börjar få en
bild av deras samspel och hur de hänger
ihop, även om vi har en bra bit kvar,
säger Fredrik Söderbom.

– Många hade ju sett dessa små RNA
molekyler tidigare, men inte brytt sig
om dem i tron att det var oviktiga biprodukter, ja helt enkelt skräp. Men det
visade sig att denna typ av genreglering
är fruktansvärt central och jätteviktig
- en förutsättning för att vi överhuvudtaget ska fungera, säger Fredrik
Söderbom.

Hur dessa betydelsefulla små RNA har
evolverat är också av intresse. Samma
gener för små RNA hittas i andra amöbor trots att det evolutionärt kan skilja
600 miljoner år dem emellan. Bland annat har de hittat ett unikt icke-kodande
RNA som antagligen har med amöbans
förvandling från encellig till flercellig att göra. Det har bevarats genom
tiderna för att det är så fundamentalt
för slemsvampens existens. Trots att
Fredrik Söderbom känner till mycket
om slemsvampen finns mycket kvar att
upptäcka. Han berättar att han ibland
möter studenter som säger att allt stort
har redan upptäckts, men det håller han
inte med om.

Små RNA visade sig i allra hösta grad
ha en funktion i sig själva. Det har uppskattats att de reglerar cirka 60 procent
av alla våra gener och är involverade
i komplexa biologiska processer, som
stressrespons, celldifferentiering och
sjukdomskontroll för att nämna några.
Bland annat har man på senare år inom
läkemedelsindustrin använt små RNA
för att utveckla mediciner för att stänga
av specifika sjukdomsgener, berättar
Fredrik Söderbom. Avsaknad, eller att
icke-kodande RNA finns i fel mängd
i cellerna, kan ge upphov till olika
sjukdomar som cancer, hjärtsjukdomar
och mentala störningar.
Om, och hur, dessa små RNA är verksamma under bakteriella infektioner är
också något som intresserar forskargruppen. Även för detta är slemsvampen användbar då den har en närmast
identisk infektionsprocess som den hos
djur med makrofager, som genom att
äta bakterier förstör dem, förhindrar
spridning och på så vis skyddar våra
kroppar från infektioner. Med hjälp av
molekylärbiologiska och biokemiska
metoder försöker Fredrik Söderbom
ta reda på vad som händer i cellen
under en infektion, hur genregleringen
påverkas och betydelsen av dessa små
RNA.
– Vi har identifierat både små RNA och
proteinkodande gener involverade i det

– Det kommer hela tiden nya, stora upptäckter. Det tycker jag hela storyn kring
icke-kodande RNA är ett bevis på. Och
det är också det som gör det så spännande att vara forskare, att man inte riktigt
vet vad som blir nästa stora upptäckt,
menar Fredrik Söderbom.
Att undervisa studenter tycker han ger
ett stort mervärde, och det lägger han
mycket tid på. Dagarna fylls med forskning, undervisning och ett familjeliv
med två små barn tar det mesta av hans
tid just nu. Får han lite mer tid framöver
skulle han gärna återuppta ett annat stort
intresse.
– Klättring är som forskning. Man
försöker nå ett mål men det finns olika
vägar dit. Sen är klättring ett bra sätt att
rensa hjärnan på. Att befinna sig i nuet
och släppa forskningen för en liten stund.
Men precis som med forskning kräver
klättringen att man är oerhört fokuserad
på det man jag gör just nu annars faller
man, säger han avslutningsvis.
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Matematiska modeller

ett kraftfullt verktyg
Snabbare, betydligt enklare
och med stor noggrannhet
kan man nu titta på molekyler
på ett nytt sätt. Datorer
matade med nya typer av
beräkningsmodeller är mycket
användbara för att förutse och
förstå grundläggande biologiska
processer både hos sjuka och
friska människor på molekylär
nivå och är ett kraftfullt verktyg i
jakten på nya läkemedel.
En del av Johan Åqvists forskning handlar om
G-protein kopplade receptorer. Dessa receptorer
har en central roll i hur cellen interagerar med sin
omgivning och är därför också av stort intresse
inom läkemedelsutveckling. Hur dessa receptorer
ser ut, binder och interagerar med omgivande
molekyler har använts för att utveckla cirka
en tredjedel av alla de läkemedel som finns på
marknaden idag. Men trots stort farmakologiskt
intresse och intensiv forskning känner man bara
till strukturen för 30 receptorer, trots att människan har cirka 1000. Det beror delvis på att de är
membranproteiner och svåra att kristallisera - en
förutsättning för att få fram en tredimensionell
struktur. Även receptorernas två möjliga tillstånd,
ett aktivt och ett inaktivt, försvårar kristallbildning. Men nu med forskargruppens egenframtagna beräkningsmetod blir det både snabbare och
betydligt enklare att kartlägga nya strukturer – och
det direkt i datorn.
– Vår beräkningsmodell har visat sig väldigt
användbar inom flera områden. Till exempel kan
nya läkemedelskandidater med störst potential
förutses betydligt tidigare och mer selektivt med
vår metod, säger Johan Åqvist, professor vid
Institutionen för cell- och molekylärbiologi, vid
Uppsala universitet.
Datorsimuleringar inom läkemedelsutveckling
både kompletterar och i viss utsträckning ersät24 │ UPPSALA UNIVERSITET

ter tidigare, mer komplicerade och tidskrävande
metoder. Momentet att försöka uttrycka genetiskt
modifierade receptorer i levande celler kan nu i
vissa fall hoppas över. Mutationer görs direkt i
datorn. Effekten på bindningen till en receptor
beräknas med hög noggrannhet, och på vis kan
man förutsäga hur bra en kandidat är, effekten
av vissa punktmutationer, eller om en tredimensionell strukturmodell av molekyler är korrekt
eller ej. Beräkningsmetoden som forskargruppen
tagit fram är också så pass generell att den kan
användas för att studera alla möjliga proteiner, till
exempel studeras proteinsyntesen med datorsimulering.
– Vi tittar på den unika ribosomen, det maskineri
som tillverkar nya proteiner. Med ett stort antal
datorsimuleringar kan vi beräkna molekylers
rörelse och energier, och på så vis har vi kunna
visa de strukturförändringar som är avgörande för
att den här processen ska fungera, berättar Johan
Åqvist.
Att förstå komplexiteten i kemiska system och
kunna översätta struktur till funktion är fundamental för Johan Åqvists forskning. Både den friska
och den sjuka cellen är av intresse. De forskar
också på köldadapterade enzymer, som exempelvis finns i fiskar och bakterier som lever i väldigt
kalla vatten. Med en ny metod kan de bestämma
hur den kemiska reaktionshastigheten varierar
med temperaturen och beräkna den direkt från
en struktur. I de flesta projekt befinner man sig i
gränslandet mellan biologi, kemi, matematik och
fysik. Att det sträcker över flera vetenskapsområden är något Johan Åqvist uppskattar mycket, och
han är glad att han hamnade där han gjorde.
– Att jag som teknisk fysiker hamnade här var nog
mycket en slump. Det var på 1980-talet institutionen gick ut och medvetet rekryterade tekniska
fysiker. Vi var ett gäng som träffades på lördagmornar för att lära oss molekylärbiologi. Jag
minns det var tät dimma för alla rökte, men annars
var det en väldigt bra miljö att bli introducerad
till ett nytt forskningsfält. Och det vi gör idag är
efterfrågat från många olika håll, säger han och
tillägger att just datormodellering av komplexa
kemiska system tilldelades Nobelpriset 2013.

livet under

Arktis isar
För drygt 25 år sedan bestämde Inger Anderssons
forskargrupp strukturen av Rubisco, växternas
koldioxidfixerande enzym. Efter det har hon gjort
åtskilliga expeditioner till Arktis för att studera
enzymets anpassning i mikroorganismer som lever
i en extrem havsmiljö fattig på koldioxid och med en
vattentemperatur runt nollstrecket. Forskargruppen
har också specialiserat sig på att odla mikroorganismer
i labbet för forskning om kolfixering.
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Inger Andersson är biokemist från
början och har ägnat en stor del
av sin forskarkarriär åt att studera
proteiners struktur. Hennes
nyfikenhet och viljan att hela tiden
veta lite mer har varit en viktig
drivkraft. Hon är nästan aldrig nöjd
och får hela tiden nya idéer och
frågeställningar som hon vill besvara.
Bra forskning tar tid, menar hon.
– Jag tänker att det får ta sin tid.
Ska man publicera bra saker tar det
tid. Har man lite för bråttom hinner
man inte fördjupa sig och riskerar att
missa viktiga detaljer.
Sin forskarbana började hon som doktorand i Tyskland,
men efter att ha disputerat lockades hon hem till Sverige
av professor Carl-Ivar Brändén, en av pionjärerna inom
strukturbiologi i Uppsala. Sin postdoc gjorde hon vid SLU
och 1989 publicerade forskargruppen strukturen av Rubisco
i den vetenskapliga tidskriften Nature.
– Det fick vi jobba mycket med och det tog lång tid, men
det var inte så konstigt. Det är ett jättestort protein på 500
000 Da, större än ett mindre virus, säger Inger Andersson.
Rubisco är livsviktigt - alla kolföreningar i vår kropp har
någon gång passerat Rubiscos aktiva yta - men enzymet är
långsamt och inhiberas av luftens syre. Internationellt pågår
ett intensivt arbete med att försöka förändra strukturen av
Rubisco för att effektivisera kolfixeringen, vilket är viktigt
för att föda jordens växande befolkning och för att minska
behovet av kvävegödningsmedel och bevattning.
– Förväntningarna var att så snart vi kände enzymets
struktur skulle vi kunna visa hur det kunde förbättras, men
det var naturligtvis överoptimistiskt, eftersom Rubisco är
så komplext och finns i så skilda miljöer. Där föddes tanken
på att studera enzymets evolution och anpassning, berättar
Inger Andersson.
Detta ledde gruppen vidare till att studera hur Rubisco regleras av Rubisco aktivas, ett protein som använder cellens
ATP-energi för att hålla Rubisco aktivt. En annan frågeställning, som intresserade gruppen var hur Rubisco fungerar i
akvatiska system, eftersom koncentrationen av koldioxid
där är så låg. Mikroorganismer i hav och sjöar har utvecklat
karboxysomer, ett slags proteinhölje som omsluter Rubisco
och där koncentrationen av koldioxid är högre än i omgivningen. Men karboxysomer kan inte studeras på samma
sätt som Rubisco, eftersom de inte kan kristalliseras. Med
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hjälp av röntgenkristallografi har strukturen hos tusentals
proteiner, nukleinsyror och en rad andra biologiska molekyler bestämts och det har gett värdefull information om deras
funktion. Men tekniken begränsas av att kunna framställa
kristaller av molekylen. Det är inte alltid enkelt att åstadkomma, och i vissa fall mycket svårt, som att kristallisera
vissa membranproteiner. Celler och cellorganeller, som
karboxysomen, låter sig överhuvudtaget inte kristalliseras.
Men utvecklingen av frielektronlaser har banat vägen för en
ny era inom strukturbiologin.
– Tricket är att få en signal innan provet förstörs. På några
miljarddels sekunder exploderar nämligen provet av energin
från den intensiva strålen, men det går att utnyttja det
korta tidsintervallet innan materialet förstörs för att få en
tredimensionell bild av en cell, ett virus eller en bakterie,
berättar Inger Andersson, som har ett nära samarbete med
Janos Hajdu, professor i biofysik vid samma institution, och
som drivit utvecklingen av den nya tekniken.
Viktiga beståndsdelar och processer i exempelvis fotosyntesen skulle kunna studeras på ett helt nytt sätt. Det här kan
ge en djupare förståelse av livets minsta beståndsdelar och
hur de samverkar och fungerar i cellen och det kan också bidra till en ökad förståelse av exempelvis virusburna
sjukdomar.
Antibiotikaresistens är något annat som intresserar Inger Anderssons forskargrupp och att kartlägga enzymer
involverade i antibiotikabiosyntesen i mikroorganismer som
producerar antibiotika som till exempel penicillin.
– I de här bakterierna syntetiseras antibiotika enzymatiskt
på ett effektivt och miljövänligt sätt, medan den kemiska
syntesen i laboratoriet är komplicerad och dyr. Därför sker
industriell framställning av antibiotika ofta genom fermentering i de mikroorganismer som producerar antibiotikan.
Vi har därför intresserat oss för de enzymer som deltar i
den biologiska processen. Kan man utnyttja enzymerna för
att syntetisera nya antibiotika är det ett sätt att komma åt
resistens. Det arbetet underlättas om man känner enzymens
struktur, säger Inger Andersson.
I trettio år har hon arbetat vid SLU och för tre år sedan
flyttade hon till Uppsala universitet. BMC har varit hennes
bas sedan 1984 då strukturgrupperna vid SLU och Uppsala
universitet samlades där under samma tak - något som varit
mycket positivt, säger hon, och har haft stor betydelse för
att Uppsala blivit så framstående inom strukturbiologi. Idag
är hon glad och stolt att vara en del av den kompetens och
forskning som finns vid ICM, som hon säger håller absolut
världsklass. Hon har svårt att tänka sig ett liv utan forskningen, men pensionen närmar sig.
– Man måste ju ändå sluta någon gång förr eller senare och
man får väl inse att man bara är en kugge i maskineriet,
men det tar nog ett tag att vänja sig. Jag som hela tiden vill
framåt, säger hon, men undrar samtidigt: säg, vilken forskare vill inte det?!

M A G N U S

L U N D G R E N

Bakteriernas
VAPEN MOT VIRUS
– ett kraftfullt genetiskt verktyg
Magnus Lundgrens forskningsområde om bakteriers
immunsystem har varit oerhört hett det senaste året och
har beskrivits som genteknikens andra revolution.

A

llt bygger på upptäckten av ett nytt
immunsystem i bakterier och arkéer, som kallas CRISPR. Förkortningen
står för ”clustered regularly interspaced
short palindromic repeats” och är en
särskild repetitiv del av DNA som ger
upphov till molekyler som känner igen
och knipsar sönder främmande gener
från inkräktande DNA. Det är ett av
bakteriernas vapen mot virus. Upptäckten banade vägen för en ny typ av
genetisk mikrokirurgi där man i detalj
kan gå in och förändra arvsmassan hos
till exempel växter och djur.
– CRISPR-systemet var ett verkligt
genombrott. Med stor precision går det
att förändra gener mycket mer exakt,
enklare och billigare än tidigare. På
oerhört kort tid har detta förändrat hur
hundratals laboratorier arbetar, säger
Magnus Lundgren, forskarassistent vid
Institutionen för cell- och molekylärbiologi, vid Uppsala universitet.
Upptäckten innebär också helt nya
möjligheter att kunna behandla, och
eventuellt bota, genetiska sjukdomar,
som exempelvis cystisk fibros och
sickle cell-anemi. Magnus Lundgren
förklarar att han har utvecklat en variant av CRISPR-tekniken som är som
en slags genetisk strömbrytare som kan
placeras framför en gen. Strömbrytaren
består av ett proteinkomplex, Cascade,
och en utbytbar bit RNA som talar om

vilken gen som ska stängas av. Gener
kan slås på och av utan att genen själv
behöver påverkas.
– Att förändra gener är det vanligaste
sättet att ta reda på vad de gör, men
med den nya tekniken behöver inte
genen själv påverkas. Förutom att vara
ett viktigt verktyg inom medicinsk- och
biologisk forskning, kan detta också
användas för att skräddarsy industriellt
viktiga mikroorganismer för framställning av exempelvis biobränslen, säger
Magnus Lundgren.

var inget man trodde fanns hos så enkla
organismer som bakterier.
– Vi vill förstå hur det går till när
immunsystemet lär sig känna igen
virus. Hur cellen hittar viruset, hur den
klipper och sätter in DNA:t. Det kan
sedan användas för att förändra och
styra genuppsättningen i olika typer av
organismer, säger Magnus Lundgren.

– Vi försöker skräddarsy ett nytt immunförsvar. Det kan i förlängningen
få betydelse för exempelvis jordbruk
och bränsleproduktion, menar Magnus
Lundgren.

Utvecklingen går i en rasande fart. Inom
några år tror Magnus Lundgren att tekniken kommer användas på människor
för att förändra arvsmassan med god
precision. Att klippa och klistra i gener
väcker både nyfikenhet, förhoppningar,
men också frågor och det finns många
olika etiska aspekter att ta i beaktande.
Som forskare och expert på området
blir Magnus Lundgren ofta tillfrågad att
uttala sig och förklara, både i media och
andra organisationer intresserade av den
nya gentekniken. Nu närmast väntar en
föreläsning med Statens medicin-etiska
råd.

Det nyligen upptäckta immunsystemet
har visat sig vara både adaptivt och ärftligt, vilket gör det möjligt för bakterierna
att minnas och ärva motståndskraft och
på så vis föra vidare immunitet till nästa
avkomma. Så fort bakterien infekteras
av ett DNA innehållande liknande
sekvens så förstörs det. Ett så pass
avancerat system överraskade för det

– I takt med att tekniken utvecklas blir
det alltmer angeläget med etiska diskussioner om hur den bör användas. Det
är fantastiskt kul att vara med i forskningsfronten. Jag ser det som en stor
och viktigt uppgift vi forskare har: att
informera och berätta om ny forskning
och samtidigt passa på att bidra till samhällsdebatten, säger Magnus Lundgren.

Forskargruppen är också intresserad av
hur CRISPR fungerar naturligt i bakterier, och om det går att flytta över bakteriernas unika immunförsvar till andra
typer av celler, till att börja med jäst.
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Forskarna är de

eviga amatörer

Siv Andersson kommer från skogarna i södra Dalarna. Där är hon
uppväxt och där bor hon kvar, trots att det innebär tre timmars
bilresa till och från jobbet i Uppsala varje dag. Men då får hon tid att
tänka och fundera, säger hon. Filosofera över livet, låta tankarna
flöda och komma på nya frågeställningar att besvara med sin
forskning. Att veta hur allt hänger ihop är en viktig drivkraft.

– Vi forskare är de eviga amatörerna.
Så fort vi förstår något så måste vi
vidare och undersöka något som vi
inte förstår, säger Siv Andersson,
professor i molekylär evolution vid
Institutionen för cell- och molekylärbiologi vid Uppsala universitet.
Det verkar vara ett vinnande koncept.
Siv Andersson har varit framgångsrik
med över 100 vetenskapliga publikationer och invald i både Kungliga
Vetenskapsakademin och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin.
Hennes forskningsrön får ofta stor
uppmärksamhet. Många är intresserade av forskningen som handlar om
samspelet mellan människor, djur
och bakterier - hur det ser ut nu och
hur bakterier har förändrats under
årmiljonernas gång.
– Vi använder mikroorganismer som
modellsystem för att förstå evolutionens grundläggande principer.
Med hjälp av experimentell data och
bioinformatiska metoder studerar vi
bakteriers arvsmassor. Genom att
jämföra mönster och följa förändringar i arvsmassan över tiden kan
vi förstå hur bakterierna anpassat
sig till olika livsmiljöer, berättar Siv
Andersson.
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Samspelet mellan bakterier och
insekter är speciellt intressanta att
studera. Bakterier kan till exempel
producera aminosyror, vitaminer
och andra viktiga ämnen som vissa
insekter inte kan få via födan. Det gör
det möjligt för insekterna att etablera
sig i miljöer där maten egentligen är
för näringsfattig. Vissa bakterier och
insekter har utvecklat ett ömsesidigt
beroendeförhållande som med största
sannolikhet har pågått under flera
hundra miljoner år, berättar Siv Andersson. Bakteriernas arvsmassor har
blivit extremt små och innehåller bara
ett litet fåtal gener som behövs för att
göra just de näringsämnen som insekten behöver. Forskargruppen studerar
också patogena bakterier som kan
orsaka sjukdom och även dödlighet
bland människor och djur.
– Det är viktigt att förstå var patogener förekommer i naturen och hur
de beter sig. Med ny teknik som metagenomik blir det möjligt att följa
spridningsmönster och hitta källan
till utbrott av infektionssjukdomar.
Informationen kan sedan användas för att uppskatta risker för nya
utbrott av smittsamma sjukdomar,
berättar Siv Andersson.

Redan på slutet av 1990-talet fick hennes forskargrupp stor uppmärksamhet
när de var först med att bestämma
sekvensen på hela arvsmassan för
tyfusbakterien. Sedan dess har den
tekniska utvecklingen gått i ett rasande
tempo och idag produceras enorma
mängder sekvensdata och då behövs
ny kompetens för att förstå all data
som samlas in.
– Den tekniska utvecklingen har
varit förbluffande snabb de senaste
femton åren. Idag kan alla samla
sekvensdata men det svåra ligger
i att kunna tolka den, menar Siv
Andersson. Men Uppsala universitet
ligger bra till eftersom de i ett tidigt
skede insåg de framtida behoven
och att de har satsat mycket på att
starta kurser och utbildningar inom
bioinformatik.
Nu har forskargruppen publicerat
resultat som förklarar varför mitokondrierna har sin egen arvsmassa.
Mitokondrierna är den eukaryota
cellens energisystem med en egen
arvsmassa bestående av ett fåtal gener. Hos människa är det bara 16 000
baser som nedärvs på mödernet.

na

– Det här har varit ett mysterium
under lång tid. Den första teorin kom
redan för 30 år sen och föreslog att
mitokondrierna behöver en egen
arvsmassa för att de proteiner den
kodar för inte ska sorteras fel i cellen.
Men teorin bevisades aldrig, och
har glömts bort sedan dess. Nu när
vi har visat att proteinerna faktiskt
sorteras fel om generna inte ligger i
mitokondrien har vi löst ett problem
som varit olöst i 30 år, säger Siv
Andersson och tillägger att många
genetiska sjukdomar är kopplade just
till mitokondrie-DNA.
Ett annat pågående forskningsprojekt
har hon tillsammans med forskare i
Lund där de studerar arvsmassan hos
lactobaciller som lever i honungsmagarna hos bin. Lactobaciller lever på
väldigt kolhydratrik mat, då nektar är
en nästan ren sockerlösning.
– Genom att utnyttja kunskapen om
samspelet mellan mikroorganismer
och djur i naturen kan det i framtiden
bli möjligt att använda bakterier
med mycket små arvsmassor för att
producera ämnen som vi människor
är intresserade av. Bakterierna skulle
alltså kunna bli levande vitaminer och
mediciner, berättar Siv Andersson.
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Starka

strukturer

hos såväl
spindelväv som
sjukdomsproteiner
I över tjugofem års tid har professor Stefan Knight intresserat sig för hur proteiner kan kopplas
ihop till trådar och fibrer, och hans forskning handlar om bland annat spindeltråd, bakteriehår och
amyloidsjukdomar som till exempel Alzheimers, Parkinsons sjukdom och diabetes typ-2.
Genom att förstå de grundläggande biologiska processerna hoppas hans forskargrupp hitta nya
tillämpningar inom medicin, bland annat nya sätt att behandla Alzheimers och bakteriella infektioner.
Hur olika proteinkomplex är konstruerade, hur de byggs upp och hur de binder
till olika ytor och till olika så kallade
receptorer är värdefull kunskap i jakten
på nya sätt att behandla bakteriella
infektioner. De senaste tjugo åren har
han studerat de hår, så kallade fimbrier,
som bakterier har för att kunna fästa på
en cellyta och som finns i exempelvis
halsen eller i urinvägarna – en förutsättning för att kunna orsaka en halsinfektion eller en urinvägsinfektion. Genom
att störa bakteriernas initiala vidhäftning
hoppas de hitta nya sätt att förhindra
infektion.
– Vi har tidigare inte haft några bra
metoder att direkt studera fimbrier på
ytan av bakterier, men nu kan vi ta fram
specifika antikroppar mot olika sorters
fimbrier så att vi kan se var och när en
bakterie använder dem under ett sjukdomsförlopp. Något vi senare hoppas
kunna använda i diagnostik och kanske
även för utveckling av vaccin, berättar
Stefan Knight, professor vid Institutionen för cell- och molekylärbiologi vid
Uppsala universitet. Tillsammans med
kollegor vid New York University har de
nu börjat använda en musmodell för att
titta på hur en bakterie som orsakar urinvägsinfektioner använder sina fimbrier.

30 │ UPPSALA UNIVERSITET

Även spindeltråd intresserar Stefan
Knight och att kartlägga hur den starka
spindeltråden blir till och utsöndras.
Trådarna är oerhört starka – starkare än
stål, men mycket mer elastiska. En tråd
tjock som en blyertspenna kan hålla en
jumbojet, berättar han och det är inte
alls osannolikt att Spindelmannen kan
stoppa tåg med hjälp av sin spindeltråd. Nu håller han dock på att lämna
över till forskare inom materialkemi
så de får fortsätta undersöka vad som
ger elasticitet och vad som ger styrka.
Målsättningen är att i stor skala kunna
producera spindeltråd eller nya material
baserade på spindeltråd utan att använda sig av spindlar.
En annan del av Stefan Knights forskning handlar om att undersöka en proteindomän som skyddar mot amyloidbildning - ett forskningsprojekt med direkt
koppling till Alzheimers sjukdom.
Vi har tidigare bestämt den tredimensionella strukturen av proteinet, och har
en hypotes om hur det fungerar som är
kompatibel med ett antal observationer,
säger Stefan Knight.
– För att komma vidare behöver de nu
strukturer som visar hur proteinet binder
till amyloid. En flaskhals för alla struk-

turbiologer är ofta arbetet med att få
kristaller av det rena proteinet. Kristaller
krävs för att bestämma en struktur och
många gånger tar det tid, ibland flera år,
och då krävs både tålamod och uthållighet. I strukturen gömmer sig värdefull
information, både hur proteinet ser ut på
aminosyranivå, men det ger också vägledning i hur det fungerar och interagerar med andra molekyler och ämnen.
– Känslan att vara först i världen med
att se hur en proteinmolekyl ser ut är
enorm, säger Stefan Knight, men tillägger att det är betydligt svårare idag då
så många strukturer redan är lösta jämfört med när han började sin forskning
för tjugofem år sen. Idag finns över 100
000 strukturer i databasen PDB.
Röntgenkristallografi och andra
diffraktionsbaserade tekniker (SAXS,
fiberdiffraktion) kombineras med molekylärbiologi, biofysik och biokemiska
beräkningsmetoder.
– Det är en hel del matte, men framförallt
en härlig blandning av fysik, matte, kemi
och även biologi och medicin. Just medicin är något som alltid har intresserat mig.
Och möjligheten att bidra till att lösa ett
medicinskt problem, det är en viktig drivkraft i min forskning, säger Stefan Knight.

L I S A

K L A S S O N

Genetiska konsekvenserna
av att leva i symbios
Med sin forskning försöker
Lisa Klasson, forskare vid
Institutionen för cell- och
molekylärbiologi vid Uppsala
universitet, ta reda på vad
som händer med organismer
som lever väldigt nära
varandra under lång tid, d.v.s.
när de lever i symbios med
varandra.

– Det finns i princip inga djur som lever
helt utan interaktioner med bakterier
eller andra typer av mikroorganismer.
Många kanske främst tänker på
bakterier som skadliga, men väldigt ofta
utför bakterier diverse tjänster för sitt
värddjur, såsom att till exempel bryta ner
eller tillverka olika näringsämnen eller
skydda värden från skadliga infektioner
säger Lisa Klasson.
Nyligen publicerade forskargruppen
en studie där arvsmassan hos Coxiella,
en bakterie som infekterar fästingar,
analyserades. Resultaten visade att

denna bakterie troligtvis förser sin värd
med B-vitaminer och att dess genom
innehåller mer än 50 procent skräp-DNA
vilket är mycket ovanligt hos bakterier.
Jämförelser mellan arvsmassan hos
fästingsymbionten och den närbesläktade sjukdomsframkallande bakterien
Coxiella burnetii visade också på att
fästingsymbionten förlorat nästan alla
funktioner som har kopplats till infektion och sjukdom i människor.

upphov till CI, berättar Lisa Klasson.

Den största delen av gruppens pågående forskning görs dock med en annan
symbiotisk bakterie. Wolbachia är en
bakterie som uppskattningsvis lever
inuti cirka 60 procent av alla jordens
insektsarter. Med över 1 miljon beskrivna arter är insekterna den mest artrika
djurgruppen på jorden och Wolbachia
kallas därför ibland för världens vanligaste infektion. Wolbachia kan påverka
det djur den lever i på många olika sätt,
både positivt och negativt. Mest känd
är den för att den kan påverka reproduktionen hos de djur som infekteras i
syfte att öka sin egen spridning. Bland
annat orsakas sterilitet då en infekterad
hane och en oinfekterad hona inte kan
få någon avkomma, ett fenomen som
kallas cytoplasmatisk inkompatibilitet
(CI). Infekterade honor uppnår på detta
sätt en reproduktiv fördel gentemot de
oinfekterade honorna, eftersom de kan
få avkomma med både infekterade och
oinfekterade hanar, vilket kan leda till
att Wolbachia sprids till en tidigare oinfekterad population. CI kan också uppstå
om hanen och honan är infekterade av
olika Wolbachia som är inkompatibla
med varandra – vilket skapar en reproduktiv barriär mellan värddjur med olika
infektioner.

– Vi vet att Wolbachia påverkar reproduktionen mellan de närbesläktade
arterna efter att parning har skett, men
infektionen verkar även påverka vad
som händer innan själva parningen, på
så sätt undviker värddjuren att para sig
med varandra om de har olika Wolbachia infektioner. Genom att behandla
värddjuren med antibiotika och titta på
förändringar i genuttryck försöker vi
därigenom förstå vilka funktioner hos
värddjuret som påverkas av Wolbachia,
säger Lisa Klasson.

Än så länge vet vi inte hur Wolbachia
orsakar dessa effekter hos sin värd. I ett
av de projekt som pågår just nu jämför vi
arvsmassan från Wolbachia-stammar med
så få genetiska skillnader som möjligt,
men med olika fenotypiska uttryck i hopp
om att kunna identifiera de gener som ger

I ett annat pågående projekt studeras
arvsmassan hos både värden och Wolbachia tillsammans med en forskargrupp
från Wien. Den underliggande hypotesen i detta projekt är att Wolbachia har
bidragit till artbildning hos sin värd. I ett
modellsystem undersöks närbesläktade
värddjur som är infekterade av inkompatibla Wolbachia.

Trots att det är grundforskning som
görs i forskargruppen tror Lisa Klasson
att resultaten kan vara av betydelse för
tilltänkta och pågående tillämpningar av
Wolbachia. Just nu pågår till exempel ett
jätteprojekt med att bekämpa Denguevirus med hjälp av Wolbachia. Myggor
infekterade med Wolbachia släpps ut i
naturen med förhoppningen att förhindra
viruset från att överföras och spridas.
– Det är ett spännande projekt som vi
ännu inte vet långtidseffekterna av. Men
helt klart är att Wolbachia och dessa
myggor kommer att fortsätta samevolvera efter att de har släppts ut från labbet,
så ökad förståelse för vad som händer
med organismer som lever tillsammans
är nödvändig, menar Lisa Klasson.
Genom att utforska mångfalden av
symbiotiska bakterier i naturen och
studera symbionters arvsmassa hoppas
vi få bättre förståelse för vad symbionter gör och hur deras gener påverkas av
detta speciella levnadssätt.
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Ribosomen under l

Cellens proteinfabriker, ribosomerna, producerar
de tiotusentals olika proteiner som bygger upp våra
kroppar. De är avgörande för liv, ingen organism - varken
människa eller bakterie - kan klara sig utan ribosomer.
Skillnader mellan ribosomer från bakterier och
människor gör dem till perfekta måltavlor för antibiotika
och högintressanta i jakten på nya läkemedel.
Maria Selmers forskargrupp studerar olika
aspekter av hur RNA och protein samverkar
i och kring ribosomerna. Även mekanismer
bakom hur ribosomer bildas och hur bakterier
blir resistenta mot antibiotika är av intresse.
– Kunskap om ribosomen hjälper oss att
förstå grundläggande biologi och viktiga livsprocesser. Det kan också hjälpa oss i utvecklingen av ny antibiotika för att få bukt på det
växande problemet med antibiotikaresistens,
säger Maria Selmer, nybliven professor vid
Institutionen för cell- och molekylärbiologi
vid Uppsala universitet.

– Vi var väldigt många i labbet som hjälptes
åt att driva detta i mål. Det var en kraftansamling och ett fantastiskt samarbete. Hade vi inte
hjälpts åt hade det tagit hade det tagit betydligt
längre tid, menar, menar Maria Selmer.

– Att vara först i världen med att se hur ett
protein eller ett komplex ser ut - det är en fantastisk känsla. Jag fascineras av att tekniken
är så absolut. Att förstå vad man ser och sen
kunna koppla det till funktion - det är häftigt,
säger hon.

Teamarbetet är något Maria uppskattar och
uppmuntrar i sin grupp vid Uppsala universitet. Att lyckas med saker är en kombination
mellan skicklighet, tid, timing och rätt resurser, säger hon. Men att hon efter avslutad civilingenjörsutbildning i kemiteknik vid Lunds
universitet skulle fortsätta som forskare inom
strukturbiologi var inte givet från början. Hon
hade nog snarare tänkt sig att ägna sig åt att
lösa världens energiproblem. Men mot slutet
av utbildningen blev hon motiverad att jobba
med mer detaljerade frågor och bestämde sig
för att doktorera i ett ämne som kombinerade
praktiska experiment på labbet med beräkningar. Nu har hon precis blivit professor
och det känns väldigt bra, från en dag till en
annan känner hon sig mer senior.

Gruppen jobbar också med nya tekniker som
kan komplettera klassisk röntgenkristallografi och funktionella experiment. Tekniker
som exempelvis SAXS (small angle X-ray
scattering), som mindre detaljerat visar hur
makromolekyler som protein, nukleinsyra
och lipider beter sig i lösning är bra komplement, då slipper man flaskhalsen med
kristaller. Största upptäckten fram till nu var
nog när hon som postdoc först av alla löste

– Det är ett fantastiskt privilegium att få
jobba med de frågor man brinner för och ha
medarbetare som också gör det. Jag tror en
viktig aspekt i att kunna bedriva forskning av
hög kvalitet är att man jobbar tillsammans i
en grupp och att man har roligt tillsammans
och kan sporra varandra, säger Maria Selmer,
och nämner att miljön vid ICM är mycket
bra med givande och bra diskussioner mellan
olika discipliner, och det är en styrka.

Maria Selmer är strukturbiolog. I det ligger
en utmaning – jakten på kristaller för att komma fram till proteinernas struktur. Det går inte
heller att från början säga vad som är enkelt
och vad som är svårt, säger hon.
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den första högupplösta kristallstrukturen av
hela ribosomen och visade hur ribosomen
binder tRNA och mRNA.

F I L I P E

M A I A

Kraftfull i sin enkelhet
Utvecklingen av frielektronlaser har gjort det möjligt för forskare att få ny inblick i
cellernas komplexa värld. Viktiga beståndsdelar och processer i såväl fotosyntes
som immunförsvar kan nu studeras på ett helt nytt sätt. Filipe Maia var en del
av det forskarteam som var först i världen att i 3D lyckas avbilda intakta levande
bakterier med den nya tekniken.
Forskarna har fått ett nytt redskap för
att studera celler och livets minsta
beståndsdelar inuti cellerna. Genom
att använda en ny typ av ljuskälla med
extremt intensiva och korta strålar
en så kallad frielektronlaser kan det
tidskrävande, svåra och ibland omöjliga
momentet med kristaller hoppas över.
Biologiska partiklar avbildas på ett
nytt sätt. Det ger också nya möjligheter
att studera hitintills okända detaljer i
cellers funktioner och beteenden, hos
såväl friska som sjuka celler. Även
sjukdomsalstrande virus och bakterier
kan studeras på ett nytt sätt.

trodde att detta var möjligt, berättar
Filipe Maia, och säger att det är en
enorm skillnad mellan de här bilderna
och de från traditionell mikroskopi av
levande celler.

– Det här ger oss helt nya möjligheter
att fånga processer som celldelning och
proteinveckning, och se strukturer hos
levande celler med mycket hög upplösning. En viktig del för att verkligen
kunna förstå en cells funktioner är just
att den är vid liv, säger Filipe Maia,
forskare vid Institutionen för cell- och
molekylärbiologi vid Uppsala universitet och som varit med och utvecklat den
nya tekniken.

Forskargruppen är framförallt intresserade av fotosyntes och fotokoldioxidfixering i akvatiska mikroorganismer,
främst från Arktis och Antarktis hav.
Även cyanobakterier är välstuderade
och har använts i flera studier från
Filipe Maias grupp. Han befinner sig i
gränslandet mellan datorer och biologi.
Han är nöjd med att i allt större utsträckning ha bytt ut labbänken mot att
nästan uteslutande ägna sig åt datorer.

Levande celler beskjuts med röntgenlaser och de ultrakorta ljuspulserna ger
upphov till ett spridningsmönster som
registreras av en detektor kopplad till
en dator försedd med en unik programvara utvecklad av forskargruppen. Allt
går oerhört fort för att ta tillvara på den
extremt korta tid från det att strålen
träffar cellerna till dess att provet
exploderar av den oerhört intensiva
ljusstrålen.

– De är betydligt enklare att hantera
och framförallt är det betydligt enklare att ha koll. Vi försöker göra det så
enkelt som möjligt. Datorer är enklare
än biologiska system, som är väldigt
komplexa och många parametrar spelar in vilket gör experiment svåra
att reproducera. Datorer gör
exakt som de blir tillsagda
och experimenten går att
upprepa på exakt samma
sätt varje gång. Det var
betydligt svårare när man
satt vid labbänken själv i alla fall för mig, säger
Filipe Maia.

– Men det räcker. Vi hinner få en
korrekt bild innan provet förstörs. En
enda blixt med en stråle fokuserad till
en mikrometer stor yta har samma kraft
som allt solljus som träffar jorden,
fokuserad till en kvadratmillimeter. Få

Nu vill de pressa tekniken ytterligare
för att se betydligt mindre strukturer.
Proteiner står på tur, men för att urskilja enskilda proteiner måste upplösningen bli betydligt bättre. Men inget är
omöjligt och Filipe Maia är övertygad
om att de kommer klara det inom en
snar framtid - inom ett till två år, tror
han att de ser enskilda proteiner.

Filipe Maia är född och uppvuxen i
Portugal. Efter doktorsexamen i fysik
från Uppsala universitet 2010 åkte han
på postdoc till Berkeley i USA i några
år, men nu är han åter i Uppsala. Han
trivs och säger att han uppskattar att det
är så avspänt här i Sverige och att det
är tyst med naturen nära inpå. Och sen
uppskattar han det svenskaste av allt:
fika.
– Det håller jag hårt på, men andra
typer av möten försöker jag minimera,
säger Filipe Maia.
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Med öga för evolutionen
Olika organismers anpassning till olika miljöer studeras av Jan Andersson, forskare
och universitetslektor i mikrobiell evolutionär genomik vid Uppsala universitet.
Modellsystemet är en grupp eukaryota mikroorganismer som heter diplomonader.
De flesta är kända parasiter, men en del lever fritt i miljön och är inte
kopplade till en värdorganism. Vissa diplomonader är patogena och
ger upphov till sjukdom, andra är det inte. Ett exempel är Giardia intestinalis som sprids via kontaminerat dricksvatten och orsakar diarré
hos oss människor. Sprionucleus salmonicida är ett annat exempel
som infekterar fiskar och har orsakat stora skador på laxodlingar i
Norge och Kanada.
– Vår forskning har bidragit till att diplomonader nu är en av de bättre
studerade grupperna av mikrobiella eukaryoter. Vi har bland annat
visat att diplomonader har anpassat sig till att leva i syrefattiga miljöer
genom att ta upp arvsmassa från andra organismer och vi har också
visat att vissa diplomonader har hydrogenosomer som är vätgasproducerande organeller, säger han.
Däremot saknar diplomonader mitokondrier och det förutsätter en omgivande miljö som är syrefattig, som den är i exempelvis tarmen. Diplomonader tål inte syre och har därför gener och proteiner som plockar
bort syre om det finns. Med DNA-sekvensering kartläggs arvsmassan
hos olika diplomonader och jämförs inom en grupp, mellan olika
diplomonadgrupper, och även med andra organismer. Likheter och
skillnader i arvsmassan kopplas sedan till skillnader i biologi.
– Det här gör vi för att förstå bakomliggande evolutionära processer.
Vi vill ta reda på vad som påverkar och har påverkat, och orsakat
biologiska förändringar i arvsmassan hos dessa eukaryota mikroorganismer.
Bland annat används diplomonader för att studera något som kallas
horisontell genöverföring, det vill säga hur genetiskt material sprids
och överförs mellan olika arter. Ett sätt som eukaryota mikroorganismer kan ta upp genetiskt material är via födan som ofta består av
bakterier. Födan bryts ned inuti cellen, DNA frigörs och kan tas upp
och infogas i genomet via rekombination. Diplomonader har en hög
grad av horisontell genöverföring jämfört med multicellulära organismer som djur och växter, vilket man tror beror på att det genetiska
materialet som ärvs till nästa generation inte är skyddad i särskilda
könsceller. Men att den här evolutionära mekanismen påverkade
den eukaryota anpassningen ifrågasattes till en början när dessa data
publicerades.
– Många var skeptiska till en början. Idag är det allmänt accepterat och
inte längre så kontroversiellt, även om det fortfarande finns några få
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som ifrågasätter detta. Men som forskare är jag väldigt glad och nöjd
om jag kan påverka andra hur de tänker och resonerar - om man kan få
det genomslaget, säger Jan Andersson.
Inställningen till olika saker inom forskningen förändras med tid, säger
han och som forskare bör man inte vara för bunden till gängse teorier,
utan att hålla ögonen öppna och inte vara så fäst vid vad man först
trodde. Att våga tänka nytt och lyssna på sina resultat det tror han är
viktigt. Många gånger är det mer komplext än vad vi människor tror,
menar han. Nu är han i färd med att publicera nya data som han tror
kommer ställa saker på sin ända då det ifrågasätter en gängse teori: ”en
gång parasit alltid parasit”.
– Ju fler studier vi gör desto mer tyder på att parasiter kan bli frilevande igen och klara sig utan sin värdorganism. Även den här anpassningen har till stor del skett genom att diplomonader har tagit upp
gener från bakterier. Om uppföljande studier verifierar detta tror vi att
synen på hur evolutionen av sjukdomsalstrande organismer och deras
frilevande släktingar sker kommer behöva revideras.
Vilka gener de har tagit upp från sin omgivning för att klara detta är
en viktig fråga som de ska ta reda på härnäst. Förutom sekvensering
använder de bioinformatik och fylogenetiska metoder. De bygger fylogenetiska träd och är extra intresserade av trädets förgreningar, som
visar att det har hänt något viktigt evolutionärt.
– Vi letar efter träd som inte stämmer med det förväntade, där grenarna inte sitter ihop på det sätt som de ska. Det kan till exempel tyda på
att den gen som trädet baseras på har flyttats från en organism som är
avlägset släkt med diplomonaderna. När vi sammanställer funktionen
på de gener som beter sig på det här sättet kan vi lära oss mycket om
anpassningen av organismen.
Till sin fördel har diplomonader små genom som är ganska lätta att
sekvensera och de är lätta att odla. Men rent fylogenetiskt är de ganska
komplicerade att studera då träden har ganska långa grenar.
– Man brukar prata om molekylära klockor. Det kan vara lite missvisande då det kan ge sken att något tickar, men DNA-evolution sker inte
med jämn hastighet i alla trädets grenar. Diplomonader är kända för att
ha en väldigt snabb evolutionshastighet som skapar långa yviga grenar
i trädet. Diplomonader har dessutom sin arvsmassa fördelad på två
separata cellkärnor. Vad de här två sakerna beror på, och om de har ett
samband, vill vi ta reda på.

A N T H O N Y
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Nya kliv inom syntetisk biologi
Forskarna är på god väg att skapa helt ny biokemi och i slutändan liv på
konstgjord väg. Anthony Forster, professor vid Institutionen för cell och
molekylärbiologi vid Uppsala universitet, är en av pionjärerna inom detta relativt
nya forskningsområde som kallas syntetisk biologi. Det mest fundamentala
verktyget de har inom syntetisk biologi är gensyntesen och det är här det börjar.
Det är ett snabbväxande forskningsfält där det finns stora förhoppningar om vad det ska generera i form av nya lösningar
på de stora globala utmaningarna som antibiotikaresistens
och världens energiförsörjning.
– Möjligheterna är oändliga. Tittar man på byggstenarna
inom biologin är de ju ganska få, och begränsas av cellens 20
naturliga aminosyror, men vad som går att framställa syntetiskt är obegränsat och det ger oss helt nya möjligheter, säger
Anthony Forster.
Däremot inte sagt att det är enkelt att designa biologiska system artificiellt. Att få fram nya läkemedel, nya behandlingar
och nya smarta material är några målsättningar och för att
i framtiden kunna framställa nytt liv. För drygt tio år sedan
ifrågasatte Anthony Forster oflexibiliteten av det centrala
dogmat inom biologin, som säger att informationsflödet i en
cell ser ut som följande: ”DNA blir RNA som blir protein”.
Han skrev om den centrala koden till ”DNA blir RNA som
blir peptidomimetik”. Molekylerna som kallas peptidomimetik är proteinliknande molekyler där han hade inkorporerat
syntetiska aminosyror försedda med nya egenskaper, och
som var fördelaktiga rent farmakologiskt. Dessa kan vara nya
lovande läkemedelskandidater.
Onaturliga aminosyror är både önskade och vanliga komponenter i läkemedel. Peptidomimetik, som innehåller dessa,
tar sig lätt in i våra celler och bryts endast ned långsamt. Med
genetisk kodning kan man nu snabbt evolvera molekyler

som binder starkt till valfria målobjekt. Detta är inspirerat av
naturens förmåga att evolvera antikroppar mot en infektion.
Något som han, och många med honom oroar sig för, är
den lavinartade ökningen av antibiotikaresistens. Där är det
bråttom.
– Antibiotikaresistens växer mycket snabbare än vad vi har
möjlighet att designa nya antibiotikamolekyler.
Vid sidan av de novo genetiska koderna har Anthony Forster
flera banbrytande upptäckter bakom sig, bland annat upptäckten av en katalytisk RNA-struktur som kallas ”hammerhead” och han uppfann geninhibitation av ribonukleas P.
Listan med pågående projekt kan göras lång: att studera antibiotikaresistensgener med hjälp av metagenomik, att designa
och sätta samman genetiska förlopp och system, och basala
studier av ribosomalt RNA med målsättningen att konstruera
en ribosom och en hel cell för att nämna några. Genomgående för Anthony Forsters forskning är att han utgår från en
ovanlig riktning. Att istället för att titta på vad det är som
funkar i nuläget, så frågar han sig vad vill vi ska fungera och
hur får vi till det?
– Vanligtvis finns det en lösning, men det tar tid och ofta
upptäcker man oväntade saker på vägen. Det är en del av att
vara forskare. Som barn älskade jag att bygga med lego. Nu
får jag möjlighet att bygga med livets byggstenar istället och
ägna mig åt något som är mycket mer användbart. ”Science
is my passion”, säger Anthony Forster.
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en ny värld

av regulatoriska RNA
Små icke-kodande, regulatoriska RNA
upptäcktes först i bakterier, men i
början på 2000-talet började forskare
aktivt leta även i andra organismer
och hittade väldigt många hos såväl
människa, mus, mask och fluga.
Bilden av hur geners aktivitet styrs
ändrades radikalt och dörren till ett
helt nytt forskningsområde öppnades.
Snabba ändringar i en bakteries miljö eller bildandet av ett
däggdjurs nervcell kräver att gener slås på eller av. Tidigare
antog man att det sköttes av styrproteiner, men nu vet man
att även RNA-molekyler är inblandade och de finns i alla
organismer.
– Folk började förstå att det fanns en uppsjö av dittills
okända styr-RNA. I bakterier är de 50-200 nukleotider korta
(“small RNAs”/sRNAs), och i kärnförande organismer 22
nukleotider (mikro-RNA). Det födde hela fältet av small
RNAs, säger Gerhart Wagner, professor vid Institutionen för
cell- och molekylärbiologi vid Uppsala universitet.
Kontroll av gener med hjälp av RNA som använder antisens-mekanismer – dvs basparning mellan ett sRNA och ett
mRNA (mallen för proteinsyntes) – verkar vara fundamental
för alla livsformer. Från att ha varit ett smalt specialämne har
small RNAs och mikro-RNA blivit ett stort fält med många
forskare världen över. Gerhart Wagners forskargrupps fokus
är på sRNA i bakterier, vad de reglerar och hur de gör det.
– Vi undersöker sRNAs biologiska funktioner, och lär oss
om mekanismer för hur ett sRNA binder sitt målRNA och
utövar sin effekt. sRNA antingen aktiverar eller blockerar genom att binda mRNA, eller orsakar nedbrytning av mRNA.
Mikro-RNA däremot verkar inte kunna aktivera, berättar
Gerhart Wagner.
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En ganska ny upptäckt är fenotypisk heterogenitet som
innebär att identiskt lika bakterier i en och samma kultur
kan uppvisa motsatta beteenden. sRNA styr då gener som
behövs för ”bet hedging”. Det handlar om att inte lägga alla
ägg i samma korg och är en överlevnadsstrategi där bakterier
garderar sig genom en diversifierad livsstil. När bakterier,
och vissa djur också för den delen, utsätts för oförutsedda
förändringar i miljön kan det vara gynnsamt att en liten del
av populationen gör något annorlunda än majoriteten. Till
exempel kan det i snabbväxande bakteriepopulationer – där
alla har samma gener – finnas några få som har somnat. Att
sluta växa är inte bra egentligen, men vid en antibiotikabehandling så dör alla utom de som somnat och inte växer
för tillfället. Överlevarna kallas ”persisters”. När de vaknar
igen återskapas hela populationen. Persisters är alltså inte
resistenta mot antibiotika, har inga mutationer, utan är bara
”annorlunda” och har en annan fenotyp för en stund.
– På så vis skyddas de och orsakar svårbehandlade infektioner. Det skapar problem i sjukvården när sovande bakterier
plötsligt vaknar till liv, kanske först efter avslutat antibiotikabehandling, och då kan infektionen blomma upp igen,
berättar Gerhart Wagner.
Hur många celler som blir persisters kopplas till så kallade
toxin-antitoxin-system. Det är toxinet som får cellen i ett
vilande tillstånd och, i ett fall som studeras i gruppen, är
antitoxinet just ett sRNA.
– I dessa studier upptäckte vi något som kallas ”ribosome
standby”, en ovanlig mekanism som kunde förklara hur
toxinets produktion styrs. Vi såg att ribosomen inte direkt
hittar till rätt startplats som är dold i en svåråtkomlig struktur
i mRNA, utan istället sätter sig på “standby” en bit därifrån.
När strukturen “andas” öppnar den sig lite, ribosomen kan
förflytta sig till bindningsstället, och toxinsyntesen kan börja.
Om sRNA istället binder till ”standby-stället” på mRNA
kan inte toxinet produceras, menar Gerhart Wagner, som nu
ska studera hur generellt detta fenomen är. Han tillägger att
många mRNA troligtvis har problem med blockerade ribosombindningsställen, och då behövs ”standby” för att tillverka
proteiner.

Forskargruppen är även intresserad av att
förstå hur bakterier kan växla mellan olika
livsstilar, som att simma med flageller
istället för att bilda så kallad biofilm, då de
tappar sin flagell och klumpar ihop sig på
en yta. Även här spelar styrRNA en viktig
roll.
– Genetiskt är bakterierna identiska, men
genernas aktivitet följer alternativa program. Nu vet vi att två av våra sRNA
hjälper till att växla från ett program till ett
annat och det i sin tur bestämmer livsstilen,
säger Gerhart Wagner.
Gerhart Wagner är invald i EMBO,
en nätverksorganisation för europeisk
forskning inom livsvetenskaperna, samt
i American Academy of Microbiology.
Förra året utsågs han till excellent lärare, en
utnämning som ges till skickliga lärare vid
universitetet. Han tycker att undervisningen
av studenter är mycket viktig men underskattad, och han tycker om att undervisa.
Att han är 67 år är inget han funderar så

mycket på, och säger att det är ingen ålder
för en forskare. Vid sidan av forskningen
har han ett stort musikintresse. Han sjunger
och spelar i en grupp, SoMS (slightly off
mainstream), som spelar “Americana”. De
träffas sporadiskt och har gjort så i många
år, ibland har de spelningar på ställen som
exempelvis Hijazz i Uppsala.
– Nu är väl tiden ute för att jag ska hinna
bli riktig musiker. En bra gitarrist måste
öva tio timmar per dag. Men kanske blir det
lite mer tid över för musiken nu om jag på
sikt trappar ned på forskningen lite grann.
Hur som helst om jag tittar tillbaks så känns
det otroligt häftigt att få ha jobbat så nära
forskningsfronten i så många år. Jag har fått
vara med om många spännande och banbrytande upptäckter inom mitt forskningsområde som dessutom vuxit explosionsartad
den senaste tiden, säger Gerhart Wagner.
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Det allergiska immunförsvaret intresserar Lars Hellman, professor i molekylär
och jämförande immunologi vid Institutionen för cell- och molekylärbiologi,
Uppsala universitet. Framförallt den IgE-drivna allergin. Allergier är en av vår tids
stora medicinska utmaningar. Genom att förstå bakomliggande orsaker skulle
man kunna gå in och styra om immunförsvaret, hitta nya behandlingsstrategier
och förhoppningsvis hitta en lösning på en av våra vanligaste folksjukdomar.

A

llergierna har ökat dramatiskt de senaste 40-50
åren och man räknar med att 20-30 procent av
befolkningen i många länder i Västvärlden är drabbade.
I vissa skolklasser är 40-50 procent av barnen allergiska.
Allergier orsakas av en överreaktion av vårt egna
immunsystem och beror sannolikt på en kombination av
ärftliga faktorer och miljön. Vanligast är de så kallade
atopiska eller IgE-medierade allergierna, orsakade av
pollen, pälsdjur, födoämnen, dammkvalster, insektsstick,
samt astma.
Är det då möjligt att vaccinera mot allergier? Vaccination
är ett sätt att kontrollera många virala och bakteriella sjukdomar som drabbar oss människor, menar Lars Hellman.
Hans forskargrupp studerar så kallade terapeutiska vacciner som en möjlig väg att bota eller minska lidandet hos
allergiska personer. Terapeutiska vacciner innehåller inga
färdiga antikroppar, utan stimulerar immunsystemet att
själv producera de terapeutiska antikropparna. Genom att
få det främmande antigenet att framstå som farligt hoppas
man att terapeutiska vacciner snabbt ska kicka igång
immunförsvaret. Men först måste man veta vad man ska
vaccinera emot. IgE-molekylen är en intressant kandidat,
då den är central i atopiska allergier, även regulatoriska
proteiner så som tillväxtfaktorer och andra inflammatoriska signalmolekyler är intressanta målmolekyler.
– Vi har under ett antal år arbetat med ett vaccin mot
just IgE med lovande resultat i råtta och apor, berättar
Lars Hellman. Men arter med höga IgE-nivåer i blodet,
som hundar, har vi haft problem med då vi endast får en
mycket svag effekt av vaccinet. Personer med astma och
atopiska eksem har normalt relativt höga IgE-nivåer och
då blir det svårt att få bra klinisk effekt. Och tyvärr är det
just dessa patienter som har de svåraste symptomen och
det största behovet av nya behandlingsformer.
Därför har de fortsatt leta nya möjliga målmolekyler för
bättre effekt och hittade ett antal intressanta upptäckter
i mus. Genom att överuttrycka två av immunsystemets
signalmolekyler, IL-18 och TSLP, i hudvävnad kunde de
inducera kraftig atopisk dermatit. Lars Hellman berättar
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att dessa två cytokiner, samt en tredje signalmolekyl IL33, även verkar vara inblandade i astma vilket gör dem
till mycket heta kandidater för behandling av astma och
atopisk dermatit. Mycket lovande resultat har kommit
med vaccinet mot IL-33 för både allergiska eksem och
astma i djurmodeller. Nu ska effekten av några kombinationsvacciner riktade mot dessa cytokiner studeras i hund
och senare förhoppningsvis även i människa, säger Lars
Hellman och berättar samtidigt att hundar, lite beroende
på ras, har likartade problem som oss människor. Mellan
tre till 15 procent av hundarna får hudproblem orsakade
av allergier och lider av svår klåda.
Han berättar vidare att de har lyckats hitta ett nytt immunstimulerande adjuvans, som är bionedbrytbart säkert och mycket effektivt - ett stort genombrott för alla
terapeutiska vacciner. Ett av de största problemen när det
gäller utvecklingen av terapeutiska vacciner har just varit
bristen på adjuvans och det har varit en tung och svår fråga för hela vaccinfältet. Det är inte bara inom allergiområdet som man har förhoppningar när det gäller terapeutiska
vaccin utan också som ett sätt att behandla cancer och
infektionssjukdomar. Adjuvans förbättrar vaccinets förmåga och tillsätts för att vaccinet ska få bättre effekt. Det är
också ett måste för att kunna påbörja kliniska prövningar
av vaccinet i hund och människa.
Hur immunsystemet har utvecklats över tid är också av
intresse för forskargruppen. De intresserar sig bland annat
för när IgE och receptorer för IgE dök upp under ryggradsdjurens evolution. Mastcellen är den cell som binder
IgE till sin yta med hjälp av specifika receptorer för just
denna typ av antikropp och i denna cells inre lagras bland
annat histamin. Det är detta histamin som tillsammans
med flera andra mastcellsprodukter ger symtomen vi
ser vid allergi. Huvuddelen av de proteiner som lagras i
mastcellens inre är proteaser vilka kan utgöra mer än 35
procent av cellens hela proteininnehåll. Lars Hellmans
forskargrupp har under många år studeras dessa proteasers struktur, funktion och evolution. Lars Hellman frågar
sig hur vi kan ha ett system som är så pass kraftfullt som
mastcellerna och IgE, men också så problematiskt när det
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går snett. Och varför har vi överhuvudtaget IgE när det
ställer till så mycket problem? Ett sätt att närma sig frågan
är att titta på hur andra arter har löst det här. Bland annat
ser man då att alla däggdjur har IgE, från de äggläggande
näbbdjuren över pungdjur till människa men endast med
en gen. Det senare tyder på att systemet är viktigt för vår
överlevnad men att det är så kraftfullt att det måste hållas
under mycket sträng kontroll. Det stora intresset för biologi väcktes tidigt hos Lars Hellman. Redan som barn hade
han ett stort intresse för djur och natur.
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– Far var biologilärare så vi hade huset fullt med alla möjliga typer av djur. Sen har jag rest mycket ute i naturen.
Blommor. Svamp. Djur. Jag är intresserad av allt, och inte
minst fossiler, säger Lars Hellman, och berättar att han har
en stor samling fossiler hemma i sitt hus.
Även trädgården lockar och är stort intresse. Varje år får
de 100-150 kg vindruvor i trädgården i Norby och som
han gärna delar med sig av till sina forskarkollegor på
BMC.
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I tid och rum inuti en cell
Att få en sammanhängande bild av vad
som egentligen händer inuti en cell när
livets byggstenar, proteinerna, blir till
är utmanande. Det är ett komplext,
dynamiskt system, som har engagerat
forskaren Magnus Johansson i tio
år. Som doktorand undersökte
han proteinsyntesen biokemiskt,
med framrenade molekyler och
experiment i provrör. Idag är arbetet
mer fokuserat på levande bakterier,
och förhoppningen är att de levande
cellerna ska bidra till en mer holistisk
bild av hur proteiner blir till.
– Vi gör de här experimenten för första gången och vet inte riktigt vad vi ska förvänta oss. Hur det egentligen ska vara och vad
som är rätt och fel, men det är också det som är så spännande.
Men för att kunna göra rätt så måste vi väl göra alla fel också.
Det finns ju ingen manual och man har inte lika bra koll som i
ett provrör, säger Magnus Johansson, forskare vid Institutionen
vid cell- och molekylärbiologi.
Genom att studera proteinsyntesen in vivo, det vill säga i ett
levande system, hoppas han kunna komplettera provrörsdata och
på så vis få en mera korrekt bild av vad som händer med cellens
proteinsyntesmaskineri i tid och rum. Cellerna och enskilda molekyler studeras med fluorescensmikroskopi i realtid. Det görs
i nära samarbete med institutionskollegan och forskaren Johan
Elf. På institutionen finns även ytterligare ett tiotal forskare som
är experter på proteinsyntesen, men med lite olika inriktning.
– Det finns inget bättre ställe att vara på än här, när man gör det
jag gör. Med mycket hög tids- och rumsupplösning kan vi studera dynamiken i proteinsyntesen i levande celler, samtidigt som
vi exempelvis har traditionella biokemiska metoder att tillgå för
kontrollexperiment, säger Magnus Johansson.
Varje cell har många ribosomer, den plats där proteiner blir till,
där var och en utför olika uppgifter vid olika tidpunkter, och
samtidigt samspelar med flera andra processer. Så även om
forskare generellt har en bra bild av de molekylära mekanismerna, så ligger svårigheterna i att koppla det i en vidare kontext till
cellfysiologi och populationsbiologi, berättar Magnus Johansson. Men inget är omöjligt. Det tar bara lite tid, säger han. Man
får vara uthållig. En annan viktig del i att vara forskare är att
våga ifrågasätta gängse teorier, och att inte köpa olika modeller
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okritiskt. Det är det som är vetenskap, säger han och berättar om
när han som doktorand ”omkullkastade en rådande sanning”,
som han uttrycker det. Han visade att det visst gick att mäta
ett av de steg när aminosyror sätts ihop till protein, som enligt
gällande uppfattning i fältet inte skulle gå att mäta.
– Det var en ”sanning” som bara antogs stämma, men som vi
ifrågasatte och lyckades motbevisa.
Han tror även att det är viktigt att inte titta för snävt på det som
ska undersökas, ofta kanske man bara tittar på ett eller två steg,
men då får man inte hela bilden.
– Man vet till exempel väldigt lite om hur det egentligen fungerar med vissa antibiotiska preparat, hur de slår på proteinsyntesen och vad det är som dödar eller hindrar cellerna att växa. Vad
är mekanismerna bakom den antibakteriella effekten är något
vi också hoppas kunna närma oss ett svar på genom att studera
det i vårt system. När vi väl får det att fungera, säger Magnus
Johansson.
Att förstå hur något verkligen fungerar är en viktig drivkraft och
något han hoppas att han ska lyckas med. Om jag hinner, säger
han. För han har ingen egentlig permanent tjänst, utan är på
institutionen på egna, externa medel. Men de räcker i alla fall i
fyra år till.
– Det här är jättekul och en jätteutmaning! Jag har svårt att tänka
mig ett bättre jobb. Att studera det man vill för att någon ger en
förtroendet och säger: ”Varsågod, lös problemet. Vi tror på dig”.
Det är ett ansvar, men också väldigt stimulerande, säger Magnus
Johansson avslutningsvis.

J A N

Datorn som
laboratorium
Jan Komorowski, professor
i bioinformatik vid
Institutionen för cell- och
molekylärbiologi vid Uppsala
universitet, beskriver sig
som en främmande fågel.
Till skillnad från de flesta
andra vid institutionen
är hans examina inom
datavetenskap.
Efter grundutbildning i datavetenskap vid
Warszawa universitet och doktorsexamen
vid Linköpings universitet började Jan
Komorowski som ung professor i datalogi
vid Harvard universitet. Snart blev han
intresserad av biomedicinska problemställningar och anställdes vid Harvard Medical
School. Så småningom började han arbeta
med bioinformatik och forska om lärande system inom livsvetenskaperna, alltså
datasystem som kan lära sig klassificera från
stora mängder av biomedicinska data.
– Med hjälp av lärande system kan vi
till exempel hitta vilka kombinationer av
mutationer hos virus som gör den högpatogen eller vilka miljöfaktorer i tillägg till
genetiska anlag som bidrar till utveckling av
allergier, säger Jan Komorowski.
Exempelvis har de upptäckt att om en gravid
kvinna som bor på landet och har ständig
kontakt med pälsdjur så blir hennes barn
sannolikt inte allergiska mot pälsdjur.
– Stora delar av livsvetenskaperna har
redan blivit informationsvetenskaper vilket
innebär att forskarna inom de fälten måste
behärska kvantitativa metoder i någon mening liknande det fysiker och kemister gör.
Utmaningen ligger i att kunna förstå och
utveckla både beräkningsgrunder och dess
mekanismer och biologiska principer och
fenomen, menar Jan Komorowski.
Han säger att de hittar guld, men vet inte
alltid om det utan kan behöva hjälp att tolka
och ibland är det vice versa att biologerna
behöver vägledning vad gäller dataanalys.
Det tvärvetenskapliga samarbetet är den

K O M O R O W S K I

bästa lösningen. Under alla år i Uppsala har Jan Komorowski haft ett mycket
givande interdisciplinärt samarbete med
professor Claes Wadelius vid Institutionen
för genetik och patologi, Uppsala universitet. Men datatekniken underlättar också
internationellt samarbete. Det råder en stor
brist på bioinformatisk kompetens och Jan
Komorowski är bland annat engagerad i ett
världsomfattande forskningsprojekt som
leds inom ett Internationellt cancergenom
konsortium (ICGC).

som professor vid både Uppsala universitet och vid Polska Vetenskapsakademin
i Warszawa. Många tekniker som han
använder i sitt dagliga arbete härstammar
från forskningen inom artificiell intelligens.
Just nu upplever de en fantastisk skördetid,
menar han.

– Den här snabba utvecklingen skapar
uppenbara problem inom utbildningen av
framtida bioinformatiker och biologer. Vi
skulle gärna se att den dubbla kompetensen
är lika stor på bägge sidor, vilket är förstås
mycket svår att uppnå.

Hans forskargrupp i Uppsala består av sju
personer, alla från olika länder i världen. Det
är en internationell och stimulerande miljö.
Han nämner också tiden som ung professor
i USA, som mycket betydelsefull. Där lärde
han sig saker som han har haft nytta av
under hela hans forskarkarriär: att inte söka
sig till tvärvetenskaplig forskning ty man
varken har gjort betydande bidrag på det ena
eller det andra fältet. Tvärtom, först efter att
man har nått en hög nivå inom ett fält som
man kan ge sig på det andra.

Med tiden tror han att de får en bra lösning.
Biologin gör mycket stora bidrag till
datavetenskapen och han berättar om
fascinerande utvecklingar av genetiska eller
myralgoritmer, DNA-beräkningar eller hela
artificiell intelligensfältet där utvecklingen
inspirerades av naturens lösningar. Och så
stimuleras matematiken och datavetenskapen att utveckla metoder för analys av stora
mängder osäkra data.
– Ofta tittar vi på problem på ett annat sätt
än biologer, men när vi lyckas kombinera våra kunskaper blir det något alldeles
särskilt och vi kan skapa nya spännande
modeller för biomedicinsk forskning. Vi
är rätt människor, på rätt plats i rätt tid: det
är otroligt spännande att som datavetare få
koma med forskningsresultat som publiceras i biomedicinska tidskrifter, menar han.
Bland annat studerar de regleringsmekanismer bakom vanligt förekommande
sjukdomar som diabetes typ II och olika,
vanligt förekommande cancertyper, som
exempelvis livmoderhals-, mag-, tarm-,
och pankreascancer. Tekniska utvecklingar
som fullkomligt exploderat på senare år har
genererat enorma mängder data. Att göra
verktyg som kan matcha all data som
den moderna biologin genererar
är en viktig uppgift för forskargruppen. Utmaningen är
att förstå tillräckligt om de
biologiska systemen.

– Många gånger får man ett annat perspektiv och en mer överskådlig bild eftersom vi
ser på biologiska problem med datavetenskapliga ögon, säger Jan Komorowski.

Som ung minns han uppväxten i Polen under förtrycket av det sovjet-styrda systemet.
Flykten till kunskap var ett av sätten att
finna mening i livet bortom vardagliga bekymmer. Hans regelbundna träffar med en
professor i vetenskapens historia och under
gemensamma promenader lära han sig om
forskning och forskningsmetodik.
– De här promenaderna kanske liknade det
grekisk-antika lärandet i ett gymnasion. Hur
betydelsefulla de var förstod jag först långt
senare, säger Jan Komorowski, och lyfter
även fram sin handledare, Erik Sandewall,
som en viktig förebild.
Vid sidan om forskningen är segling och
skidåkning stora intressen. Fem Gotland
runt och två äkta Vasalopp har han hunnit
avverka. På väggen hemma hänger en guldmedalj för polska universitetsmästerskap
i storslalom. Och där finns också de fem
barnen, tillägger han med ett leende.

För snart femton år sedan var
han med och ledde Linnaeus
Center för bioinformatik i
Uppsala. Idag är han verksam
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Medicinaren som bytte spår
Bengt Persson, professor
vid Institutionen för cell- och
molekylärbiologi, har alltid haft ett
stort dataintresse, men det var
först efter avslutad läkarutbildning
som han valde att ta intresset
vidare även karriärmässigt. Som
bioinformatiker utvecklar han tekniker
och datorprogram för att få fram
nya verktyg som kan hantera och
analysera den enorma mängd data
som den moderna biomedicinska
forskningen genererar.
– På ett mycket kraftfullt sätt kan vi undersöka medicinskt
intressanta frågeställningar. Och genom att vi dessutom har
tillgång till både klinik och labmetodik ger det oss otroliga
möjligheter – det är häftigt, säger Bengt Persson.
Genom att kartlägga olika molekylära mekanismer försöker
de förstå bakomliggande orsaker till olika sjukdomar. Mycket
handlar om proteinkemi och att bestämma samband mellan
proteiners struktur och funktion. Bland annat genom att undersöka effekterna av olika genetiska förändringar, mutationer.
– Kan vi förutsäga hur genetisk variation påverkar och ger
upphov till skillnader på individnivå när det exempelvis gäller
risken att drabbas av vissa sjukdomar och hur känslig man är
för olika läkemedel så är det av stort medicinskt intresse.
Kan effekterna av olika mutationer förutsägas kommer
man att kunna diagnostisera allvarliga mutationer betydligt
tidigare, ibland redan innan de hunnit ge symptom, och det
är särskilt betydelsefullt för sjukdomar där tidig diagnos kan
vara livsavgörande. Med bioinformatiska metoder hoppas de
kunna avgöra om en mutation är farlig eller godartad. I ett
projekt som görs i samarbete med Karolinska Institutet och
med finansiering från AstraZeneca tittar de på genuttrycket
vid två olika typer av hjärtsvikt, både hjärtsvikt med sänkt
och med bibehållen pumpförmåga i vänster hjärtkammare.
De samlar prover från patienter och undersöker genuttryck,
proteinförekomst, metaboliter, samt fysiologiska egenskaper.
– Vi hoppas driva på kunskapen om hur kroppens proteiner
fungerar och att med ny information hitta idéer till nya läkemedel. Mer exakta metoder som är betydligt snabbare än de
som finns idag, säger Bengt Persson.
Med hjälp av modelleringsprogram i datorn beräknar de
olika proteiners struktur och förutsäger deras funktion. Hur
42 │ UPPSALA UNIVERSITET

olika DNA-förändringar kan ge ändrade egenskaper, som
ändrad substratspecificitet, DNA-bindning eller påverkan på
proteininteraktioner kan förutsägas i datorn. Bengt Persson
nämner att för tio år sedan kunde det ta tio veckor att få fram
en modell. Idag görs det på mindre än en dag. Det öppnar
upp för helt nya möjligheter.
Forskargruppen utvecklar också system för att gruppera
proteinfamiljer likt det systematiska arbete som Linné gjorde
med alla blommor. Proteiners strukturella egenskaper som
ger kunskap om deras funktioner används för att klassificera
proteinerna. Inom en och samma familj kan det finnas över
100 000 proteiner och sedan finns det undergrupper och
underfamiljer. Två betydelsefulla proteinfamiljer som de studerar är två stora superfamiljer, SDR och MDR (short-chain
och medium-chain dehydrogenas/reduktas), som är av central
betydelse för metabolismen i alla organismer.
– Vi försöker här automatisera klassificeringen, men det är
inte helt trivialt. Vissa familjer är väldigt komplicerade. Bara
för att jämföra så år 1991 fanns 20 medlemmar i en familj,
nu finns en kvarts miljon, så det är minst sagt storskaligt,
säger Bengt Persson.
Än är de inte i mål, men på god väg. Får vi detta att funka
så kommer metodiken att kunna användas generellt på alla
proteinfamiljer, vilket underlättar de storskaliga analyserna
av olika organismer som pågår över hela världen, menar
Bengt Persson. 2013 kom han till Uppsala universitet och
SciLifeLab, efter att ha varit verksam som professor i Linköping i drygt tio år. Idag är han dessutom föreståndare för den
nationella infrastrukturen i bioinformatik – BILS/NBIS.
– Ju mer data som finns att tillgå desto mer kan man hitta. Vi
är inne i en mycket spännande era inom medicinsk forskning
så jag är glad att jag gjort detta val, säger Bengt Persson.
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Frihet till sin egen tanke
Hur ribosomerna, cellens
proteinfabriker, fungerar och alla
de olika stegen i proteinsyntesen
undersöks av Suparna Sanyal,
professor vid Institutionen för cell- och
molekylärbiologi. Hennes forskargrupp
studerar även alla translationsfaktorer,
som ser till att den genetiska koden
översätts från budbärar-RNA till
proteiner. Ett av hennes projekt handlar
om hur antibiotika kan blockera
proteinsyntesen och på så vis stoppa
bakteriella infektioner.
– Vi undersöker de molekylära mekanismerna. Dessa studier är särskilt viktiga för att bekämpa antibiotikresistenta
bakterier som orsakar allvarliga sjukdomar som tuberkulos.
I framtiden kan dessa studier också ge stöd i att utforma nya
läkemedel mot patogena mikrober, berättar Suparna Sanyal.
Forskargruppen har också genom att använda enskilda
komponenter i proteinsyntesmaskineriet från bakterieceller
lyckats producera peptider och proteiner syntetiskt i provrör.
Ett viktigt första steg mot att konstruera artificiella celler.
– Du kan sätta in DNA eller RNA, vad som helst, och få ett
protein. Vi har lyckats göra ett modellsystem i provrör som har
nästan samma noggrannhet som i levande celler, och där alla
steg och processer i proteinsyntesen finns, men som är betydligt enklare att studera än levande celler, säger Suparna Sanyal.
En förutsättning för att detta artificiella provrörssystem ska
fungera är att peptidkedjorna blir korrekt veckade. Ett genombrott kom när forskargruppen kunde visa betydelsen av
ribosomen för korrekt proteinveckning. Felveckade proteiner
ger upphov till amyloid sjukdomar t.ex. Alzheimers sjukdom,
Parkinsons sjukdom, även prionsjukdomar som Scrapie,
Galna ko-sjukan, Creutzfeldt-Jakobs sjukdom. Amyloidsjukdomar finns i hela världen och där antalet drabbade ökar.
– Prionproteiner är smittsamma proteiner, som när de är
felveckade kan bilda amyloidfibriller som kan skada hjärnan.
Hittar vi en lösning på prionsjukdomarna kan det vara en lösning till frekvent förekommande sjukdomar, som Alzheimer,
Parkinson och Cystisk fibros, som alla beror på felveckade
proteiner, säger Suparna Sanyal.

och demenssjukdomar, även om det är grundforskning som
forskargruppen utför. Varför proteiner blir felveckade och
hur det kan stoppas försöker de förstå genom att nu bilda
nysyntetiserade proteiner i provrör. Forskargruppen har också för detta ändamål producerat en bakterie med en his-taggad ribosom som blivit väldigt populär och används av över
100 olika institutioner i hela världen för att rena ribosomer i
ett enda steg med vanliga affinitetskolonner. Ett annat stort
utmanande projekt är att förstå rollen av GTP-hydrolys i
proteinsyntesen.
Förutom alla forskningsprojekt koordinerar Suparna Sanyal två bioteknikmasterprogram. Hon tycker att Uppsala är
mycket bra på att blanda forskning och utbildning. Ja, Uppsala är bra på många vis, säger hon. Som doktorand i Indien
läste hon mycket litteratur skriven av Uppsalaforskare, som
Måns Ehrenberg och Chuck Kurland. Hon spenderade två år
som postdoc i Lund innan hon kom till Uppsala. Nu har hon
varit här i 16 år. Till sin hemstad Calcutta i Indien åker hon
ungefär två gånger per år för att hälsa på familj och vänner
och hon har även forskningssamarbeten med indiska universitet. Hon kan sakna indisk kultur och vänner ibland, men
känner sig väldigt hemma här i Uppsala. När hon inte forskar
så tycker hon om att läsa, hon leder och sjunger i Uppsala
indiska kör som hon startade med sin make docent Biplab
Sanyal, och hon uppskattar svensk folkmusik. Om forskningen säger hon att ingen annan organisation utbildar människor
i att hantera misslyckanden, men det också ett stort privilegium att få vara forskare.
– Som forskare har man förmånen att ha frihet till sin egen
tanke – det är fantastiskt, säger Suparna Sanyal.

Det långsiktiga målet är att alltså att lösa gåtan med prion-
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Med många
strängar
på sin lyra

Mykobakterier, RNA-processning samt
antibiotika och antibiotikaresistens är
forskningsområden för Leif Kirsebom,
professor vid Institutionen för cell- och
molekylärbiologi vid Uppsala universitet.
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L E I F
Mykobakterier hittas i olika miljöer,
i exempelvis grund- och kranvatten,
i marken samt hos djur och människa. De är motståndskraftiga och tål
exempelvis temperaturväxlingar samt
överlever i vatten innehållande desinfektionsmedel. Ett flertal mykobakterier
förorsakar allvarliga sjukdomar och
bland dessa är tuberkulosbakterien som
förorsakar tuberkulos (tbc) den mest
kända. Andra exempel på mykobakteriella sjukdomar som drabbar djur och
människa är kronisk diarré hos boskap,
Johne’s sjukdom, spetälska och hudsjukdomen Buruli ulcer. Många bär på
tbc-bakterien latent och uppvisar inga
sjukdomssymptom. Man uppskattar att
en tredjedel av jordens befolkning är
infekterade, cirka 8,5 miljoner nya fall
av tbc diagnosticeras varje år och cirka
1,3 miljoner människor dör årligen
av sjukdomen. Behandlingen är lång
och en ökad förekomst av resistenta
mykobakteriestammar gör att mykobakteriella infektioner såsom tbc är
svårbehandlade.
– Likt andra bakterier har mykobakterier en enastående förmåga att hantera
och anpassa sig till olika tillväxtförhållanden. De kan bilda biofilmer, vilka
kan betraktas som ”bakteriesamhällen”,
växa som enskilda celler eller som
filament. Under speciella betingelser
kan de ändra cellmorfologi och för
att ”övervintra” kan mykobakterier
i likhet med många andra bakterier
bilda motståndskraftiga sporer. Vi vet
mycket lite om de mekanismer genom
vilka mykobakterier styr förändringar
i cellmorfologin och vi vet inte heller
hur och om cellmorfologin påverkar
mykobakteriers förmåga att infektera,
säger Leif Kirsebom.
Hans forskargrupp var först med att
visa att en nära släkting till tbc-bakterien kunde bilda sporer, tvärtemot
gängse rön. En stor, men ifrågasatt och
kontroversiell upptäckt.
– Det var stort för oss och för hela forskningsfältet då det öppnar helt nya möjligheter till att förstå hur mykobakterier
sprids, ”övervintrar” samt i förlängning
skulle detta kunna ge information om latenta infektioner, menar Leif Kirsebom.
Att de stötte på patrull är inget han
lägger så stor vikt vid, så är det inom
forskningen ibland, säger han. Sen

K I R S E B O M

efter att detta publicerades 2009 har
även andra forskargrupper visat att
mykobakterier sporulerar och på så vis
har resultaten stärkts. Forskargruppen
studerar Mycobacterium marinum, en
nära släktingen till tbc-bakterien, som
förorsakar en tbc-liknande sjukdom hos
fiskar. I försök matas fiskar med infekterade larver för att sedan studera vilka
mykobakteriegener som slås på och
stängas av och deras roll när bakterien
växer i fiskens celler. Även mykobakteriers förändrade cellbiologi vid
åldrande och påverkan av stress, som
exempelvis antibiotika, oxidativ stress
och värmestress studeras. Och vad som
händer med bakteriernas genuttryck när
syretillgången är begränsad.
– Vi använder en in vitro-modell som
kallas ”Waynes model”, och studerar
förändring i genuttryck och cellmorfologi vid syresvält. Efter 12 dagar har
vissa gener ökat mer än 100 gånger
i uttryck och detta trots att bakterien
slutat växa och dela sig, berättar Leif
Kirsebom.
De är också i slutfasen av ett mycket
omfattande sekvensprojekt. DNA från
samtliga 150-160 olika arter av mykobakterier ska sekvenseras och med
det hoppas de delvis kunna besvara
intressanta frågeställningar som: vad
är en art och vilka gener är intressanta
med avseende på infektion?
– Det skulle kunna få konsekvenser på
hur mykobakteriella infektioner ska
behandlas. Tuberkulos liksom andra
mykobakteriella infektioner är generellt
jäkligt svårbehandlade och då är det
ännu viktigare att hamna rätt och kunna
välja rätt behandlingsregim och då skulle sekvensinformationen kunna ge en
viss vägledning, menar Leif Kirsebom.
Hans andra ”forskningsben”, som han
uttrycker det, handlar om att förstå
biologin hos RNA och dess betydelse i
olika cellulära processer. I mer än 30 år
har han studerat cellulära processer där
tRNA är involverat, närmare bestämt
processning av tRNA och funktionen av
endoribonukleaset RNase P. Modellsystem har främst varit E. coli, men även
andra bakteriella system har använts.
Tvåvärdiga metalljoners betydelse
för funktionen av RNase P och dess
katalytiska RNA har varit av särskilt
intresse. Leif Kirseboms forskargrupp

har visat att den här klyvningen kan
stoppas med antibiotika, då de konkurrerar om samma plats på RNA:t som
tvåvärda metalljoner. Behovet av att
komma åt antibiotikaresistens växer för
varje dag och därför kan detta vara ett
sätt att stoppa bakterietillväxt - att slå
ut RNase P. Proteinsyntesen stoppas
och då dör bakterierna. Denna typ av
inhibitorer kan betraktas som ”metal
mimics”, och detta ledde fram till
namnet på det företag, ”Bioimics”,
som Leif startade tillsammans med
forskarkollegan Anders Virtanen, 2001.
Där bidrar de till kampen mot antibiotikaresistens genom att söka molekyler
som binder till RNA och inhiberar dess
funktion. Vad gäller RNA processning
är han forskningsmässigt tillbaks där
han en gång började i slutet på 70-talet,
säger han.
– Cirkeln är sluten. Nu är jag tillbaks
och studerar RNase P in vivo, men nu
med betydligt modernare, kraftfullare
tekniker som gör att vi kan göra nya
typer av experiment vi inte kunde göra
då. Än har vi inte hört slutet, utan jag
tror det här kommer öppna upp för ett
nytt kapitel om RNase P.
Vid sidan om forskningen är Leif
Kirsebom även föreståndare för Biomedicinskt centrum, BMC, i Uppsala,
och har ett uppdrag som rektorsråd för
internationalisering vid Uppsala universitet. Där arbetar han mycket med
universitetets internationella relationer.
Och under 2016 ska han tillsammans
med andra representanter från Uppsala
universitet och fem andra svenska universitetet bland annat se till att sprida
och uppmärksamma svensk forskning i
Indonesien och Brasilien. Life Science,
hållbar utveckling, högre utbildning
och innovation är exempel på områden som är i fokus. Att möta globala
utmaningar, att skapa nya och se till att
utveckla redan existerande samarbeten,
samt stärka samarbeten mellan företag
och universitet genom innovation, är
några målsättningar.
– Det är väldigt lärorikt att möta
människor från andra kulturer. Vi har så
mycket att lära av varandra och se hur
olika länder löser sina olika problem.
Både forskning- och utbildningssatsningar är viktiga delar och där har
Sverige mycket att bidra med, säger
Leif Kirsebom.
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Att kunna se
det ingen annan sett
Vilka principer som koordinerar livet på molekylär nivå intresserar Johan Elf,
professor i fysikalisk biologi vid Institutionen för cell- och molekylärbiologi vid
Uppsala universitet. Bland annat var han först i världen med att bevittna enskilda
transkriptionsfaktorers bindning till sina målgener i levande bakterieceller.
Cellens inre är en spännande, händelserik plats. Här finns
alla våra gener och alla proteiner som reglerar dem, de så
kallade transkriptionsfaktorerna. Hur uttrycket av gener
samordnas av transkriptionsfaktorer, hur biomolekyler hittar
varandra i cellens myllrande innandöme och hur kopieringen av cellens arvsmassa synkroniseras med celldelningen
undersöks av Johan Elfs forskargrupp. Målsättningen är att
hitta enkla och generella principer som beskriver cellens
reglersystem.
– Vi använder ett traditionellt angreppssätt, men nya metoder. Vi formulerar noggranna förutsägelser och utvecklar
sedan de metoder som behövs för att testa dessa, berättar
Johan Elf.
Att göra förutsägelser som är så tydliga att det går att avgöra
när de är fel kräver ofta både bra fysikaliska modeller och utveckling av nya simuleringsmetoder. Den riktiga utmaningen
för gruppen ligger dock i att utveckla noggranna mätmetoder. För att nå tillräcklig tids- och rumsupplösning arbetar
gruppen med metoder för att studera enskilda molekyler i
levande celler. Ofta blir resultatet inte det väntade.
– Om man bara kan visa att mätningen är tillräckligt bra är
det minst lika intressant när man inte får förväntade svar som
om mätningen stödjer en viss modell. Det är då man lär sig
något på riktigt, även om det kan vara svårt att hitta en ny
modell som uppfyller alla krav från tidigare experiment och
som dessutom är fysiskt möjlig, säger Johan Elf.
Ämnesöverskridande forskning är nödvändig, menar han,
och i forskargruppen är spännvidden med olika kompetenser
stor och sträcker sig över fysik, kemi, biologi, matematik
och bildbehandling.
– De gränser som ofta godtyckligt dras mellan fysik, kemi
och biologi är helt artificiella; naturvetenskap är en vetenskap. En del av denna vetenskap handlar om hur livet fungerar och det är den delen vi jobbar med, säger Johan Elf.
På frågan om de har några drömprojekt svarar han att det är
de projekt som är på gång just nu – de är superspännande.
De svåraste projekten är ofta roligast. Några av dem har pågått under många år och börjar nu se ut som om de kommer
att lyckas. De flesta projekt som är nyskapande och värda att

göra kräver oerhört mycket arbete från hängivna doktorander
och forskare, menar Johan Elf. Att formulera en vetenskaplig
frågeställning är bara en liten del av processen, sen följer
mycket krävande och tidsödande arbete från alla inblandade.
Många saker kan gå fel i ett komplicerat projekt och alla faktorer går inte att styra över. Det är bara när alla delar funkar
tillsammans som det blir riktigt bra.
– Våra projekt kräver nästan alltid att personer med olika
kompetenser, så som mikrobiologer, fysiker och ingenjörer,
arbetar nära tillsammans. En viktig del i vår framgång är att
vi jobbar bra ihop, menar Johan Elf.
Att driva komplicerade metodutvecklingsprojekt med många
personer inblandade är dyrt. Gruppen består nu av 20 personer och de flesta av dessa är postdocs. Detta skulle förstås
inte vara möjligt om inte Johan Elf varit framgångsrik med
stora anslagsansökningar. Han säger att han har haft ”flyt”,
och att det har gått bättre än vad han någonsin vågat hoppas
på för tio år sedan.
– Jag är oerhört tacksam att våra finansiärer ger oss chansen
att arbeta med fundamentala problem. Det är ett stort ansvar
som vi tar på största allvar.
Att skapa förutsättningar för bättre forskning är en viktig
anledning till att han engagerar sig i SciLifeLab, en nationell
jättesatsning inom livsvetenskap, och där han nyligen blivit
site director för SciLifeLab i Uppsala.
– SciLifeLab är en för stor satsning för att inte engagera sig
och bidra till att det kommer forskningen till godo på bästa
sätt. Jag har alltid varit intresserad av organisatoriska frågor
och utmaningen att skapa en tydlig ledning, utan att hindra
kreativiteten i forskningen. Det är särskilt viktigt för SciLifeLab. Behoven måste komma från de individuella forskarna, säger Johan Elf.
Tydlig organisation och planering är viktigt för honom. Kanske är det för att forskningen i sig är så oförutsägbar, menar
han. Den stora drivkraften är att lösa problem och förstå hur
saker fungerar. Dock är han sällan nöjd, bara väldigt glad
och tillfreds när de har löst något som till en början verkade
riktigt svårt.
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Läs mer om forskningen vid
Institutionen för cell- och molekylärbiologi,
Uppsala universitet.
www.icm.uu.se

