R I T S TJ Ó R N A R G R E I N

Nóbelsverðlaun í læknisfræði fyrir
uppgötvun lifrarbólguveiru C
Sænska Nóbelsnefndin tilkynnti þann 5. október
um verðlaunahafa í lífeðlis- eða læknisfræði árið
2020. Að þessu sinni fengu þrír vísindamenn verðlaunin, Bandaríkjamennirnir Harvey J. Alter við
National Institutes of Health og Charles Rice við
Rockefeller-háskólann í New York og Bretinn Michael Houghton við Alberta-háskólann í Edmonton í
Kanada, fyrir að uppgötva lifrarbólguveiru C.
Á heimsvísu eru um 70 milljónir manna smitaðir af lifrarbólgu C veirunni sem veldur langvinnri
lifrarbólgu, skorpulifur og lifrarkrabbameini. Talið
er að um 400.000 einstaklingar deyi árlega úr þessum sjúkdómi.
Lengi var vitað að til væru tvær megingerðir af
smitandi lifrarbólgu. Sú fyrri, sem fékk nafnið lifrarbólga A, veldur bráðri lifrarbólgu en leiðir yfirleitt
ekki til varanlegs skaða. Hin gerðin, sem smitast
aðallega með blóði og líkamsvessum, getur valdið,
gjarnan á löngum tíma, skorpulifur og lifrarkrabbameini. Rannsóknir Baruch Blumberg á 7. áratugnum leiddu til uppgötvunar lifrarbólguveiru B og í
kjölfarið varð unnt að skima blóðgjafa fyrir þessari
veiru. Fyrir uppgötvun sína fékk Blumberg Nóbelsverðlaunin árið 1976. Þótt umtalsvert drægi úr algengi lifrarbólgu í tengslum við blóðgjafir eftir uppgötvun lifrarbólguveiru B varð fljótt ljóst að áfram
var stór hópur blóðþega að veikjast af langvinnri
lifrarbólgu.
Á þessum árum beindust rannsóknir Harvey Alters að lifrarbólgu hjá sjúklingum sem höfðu fengið
blóð og voru hvorki smitaðir af lifrarbólguveiru A
né B. Harvey og félagar gátu sýnt fram á að blóð úr
þessum sjúklingum gat borið lifrarbólgu í simpansa.
Í kjölfarið sýndu rannsóknir þeirra að þessi óþekkti
sýkill bar öll merki þess að vera veira. Niðurstöðurnar voru birtar árið 1975.1 Þessi dularfulli sjúkdómur
fékk svo nafnið „ekki A, ekki B lifrarbólga“ til aðgreiningar frá lifrarbólgu A og B.
Langur tími leið svo frá uppgötvunum Harveys
og félaga þar til veiran sjálf var einangruð en þar
kemur Michael Houghton við sögu. Á þeim tíma
starfaði hann hjá lyfjafyrirtækinu Chiron í Kaliforníu. Michael og rannsóknarteymi hans beittu nýjum aðferðum til að einangra genamengi veirunnar.
Eftir þrotlausa vinnu fundu þeir áður óþekkta RNA
flavi-veiru sem hlaut nafngiftina lifrarbólguveira
C. Tilvist mótefna sem fundust í blóði sýktra benti
eindregið til að hér væri fundin veiran sem orsakar
„ekki A, ekki B“ lifrarbólgu. Niðurstöður sínar birtu
þeir í tímaritinu Science árið 1989.2,3
Enn var eftir að sanna að þessi nýuppgötvaða
veira gæti orsakað lifrarbólgu. Þar kom til kasta
Charles M. Rice og félaga sem beittu erfðatækni til
að fjarlægja hluta erfðamengis veirunnar sem þá

grunaði að hindraði veiruskiptingu. Þegar þessu
nýja RNA-afbrigði var sprautað í lifur simpansa
fengu þeir langvinna lifrarbólgu svipaða þeirri
sem þekkt var í mönnum eftir blóðgjöf.4 Þetta var
lokasönnun þess að hin nýuppgötvaða veira væri
orsök óútskýrðrar lifrarbólgu hjá blóðþegum.
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