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Skadet DNA
En forskergruppe ved Rikshospi-
talet og Universitetet i Oslo har 
avdekket ny kunnskap om repa-
rasjon av skadet DNA. Arbeidet 
gir ny innsikt i prosesser som 
kan lede til utvikling av kreft. 

– Vi har klart å oppklare hvor-
dan enzymet Endonuklease V 
klarer å skille mellom skadet og 
uskadet DNA. Det har vi gjort 
ved å studere den tredimensjo-
nale strukturen til enzymet med 
atomær oppløsning, sier forsker 
Bjørn Dalhus.

Han er hovedforfatter av arbei-
det, som nylig ble publisert i det 
prestisjetunge tidsskriftet Natu-
re Structural and Molecular Bio-
logy. Ifølge Dalhus er DNA-koden 
i kroppen vår under konstant kje-
misk angrep, som påvirker dets 
kodeegenskaper. Disse egen-
skapene er viktige for stabil og 
kontinuerlig overføring av gene-
tisk informasjon fra en genera-
sjon celler til den neste. Svik-
tende vedlikehold gir økt risiko 
for kreft. 

Endo V er et enzym som gjen-
kjenner og innleder reparasjon 
av skadede baser i DNA. For-
skerne har vist hvordan enzymet 
kutter den skadede DNA-tråden 
som et første trinn i en repara-
sjonsprosess. 

– Hva kan funnet brukes til?
– Det danner basis for å for-

stå hvordan den menneskeli-
ge varianten av enzymet Endo V 
fungerer, og hvordan genetiske 
variasjoner av dette kan være  
involvert i en arvelig predispone-
ring for kreft, sier Bjørn Dalhus.
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Sviktende ved-
likehold gir økt 
risiko for kreft

Mildere klima gir mer gress
At Jorden blir gradvis varmere, gir pluss på flere 
felt enn gradestokken. Mer biomasse kan være en 
av dem. Når jordbruksland opplever gjentatte sy-
kluser med vekselvis tæle og tining, øker produk-
sjonen med omkring 10 prosent, har forskere ved 
Universitetet i Bayreuth funnet ut. Resultatene er 
publisert i tidsskriftet New Phytologist. Forskerne 
utsatte eksperimentjordet for fem ekstra tele- 
tinesykluser.

Økt tilførsel av nitrogen gir økt gressproduksjon. 
Skiftet mellom frost og tint jord frigjør nitrogen 
som trenger ned i marken, som dermed tilføres 
mer næring. Halvparten av all jord på den nordlige 
halvkule går gjennom denne prosessen i dag, og 
med varmere klode vil andelen ventelig øke.

s�milende biler lurer barn
Du sitter bak rattet og nærmer deg et veikryss. 
Inn fra venstre kommer en svær Mercedes med 
skarpe, sinte frontlys, og vil passere først. El-
ler hva om det er en amerikansk SUV med sner-
rende grill? Holder du på din rett, eller viker du? 
Hva hvis den møtende bilen er en søt liten Re-
nault Twingo med nedslåtte lys, er du gentle-
man (eller -woman) og bremser ned? Da kan det 
være fordi du, ubevisst, fortolker andre bilers 
fronter som ansikt.

Nitti prosent av oss gjør nemlig det, har sveit-
siske Elisabeth Oberzaucher ved Universitetet i 
Wien funnet ut. Hun viste bilder av en lang rek-
ke fronter til et knippe forsøkspersoner, og fant 
at ni av ti kunne se ansikter – og ikke bare det: 
Man knyttet følelser som sinne, barnslighet, hu-
mor, vennlighet til disse «bilansiktene». Brede, 
lave griller assosieres for eksempel med ag-
gressivitet, skriver Oberzaucher i en artikkel i 
Human Nature. 

For barns sikkerhet er det ikke bra hvis de sy-
nes bilen er snill, advarer hun. For da kan de 
bli trukket til frontlysene i stedet for å søke fø-
rerens øyne idet de passerer en fotgjengerover-
gang.

s�tille biler luller  
førere i søvn
Det er blitt faretruende stille i kupeen i moder-
ne biler. Selv om en farlig situasjon er i ferd med 
å bygge seg opp i trafikkbildet omkring, lulles fø-
reren videre inn i en sval stillhet, hvor lavmælt 
brumming og vislende sus er alene om å bryte 
stillheten. 

Forskeren Fang Chen ved Chalmers tekniska 
högskola forsker på hvordan sensorer kan fan-
ge opp mulige risikosituasjoner omkring bilen, 
og oversette faresignalene til ulike lyder som 
alarmerer føreren. I prinsippet bygger man vide-
re på erfaringene med dagens ryggesensorer. 
Men tanken er at de nye lydene ikke skal være 
rene faresignal, men heller lyder som forsterker 
opp den naturlige lyden fra faren som nærmer 
seg, forteller Chen til Vetenskapsradion i Sveri-
ges Radio.
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Te senker blodtrykket
Både grønn og rød te virker på samme måte 
som blodtrykkssenkende medisiner, viser Ingrid 
Persson i sin doktorgradsavhandling ved Univer-
sitetet i Linköping. Hun har latt et tyvetalls per-
soner drikke ulike sorter te, og via blodprøver 
kunne hun konstatere at et enzym som heter 
ACE ble mindre aktivt. ACE virker inn når blod-
trykket stiger.

Effekten viste seg både for den røde teen 
rooibos og for grønn te, men var fraværende for 
vanlig svart te. Det er 
antioksidanter som 
reduserer ACEs 
aktivitet. Men 
Persson un-
derstreker 
overfor Veten-
skapsradio-
en at det ikke 
holder å drikke 
én kopp og så for-
vente effekt, men at 
regelmessig inntak over tid nok må til.

Intervalltrening mot diabetes
Standard høyintensitets intervalltrening med intervaller på tre 
minutter har en merkbar effekt på kroppens evne til å proses-
sere sukker. James Timmons ved Universitetet i Edinburgh pu-
bliserte nylig en studie i BMC Edocrine Disorders, hvor han lot 
forsøkspersonene gå gjennom kortvarige, intense treningsøk-
ter. Treningen hadde en umiddelbar positiv effekt på type II di-
abetes.

Mange føler de mangler tid og/eller energi til å trene flere ti-
mer i uken, men Timmons argumenterer for at selv svært kor-
te økter har en gunstig effekt, bare den er tilstrekkelig intens. 
Dermed er det ingen grunn til å gro fast i sofaen.

PFC reduserer  
kvinners fruktbarhet
Forskere har funnet de første indika-
sjoner på at såkalte perfluorerte or-
ganiske forbindelser – PFC – virker 
skadelig på kvinners fertilitet. Forske-
ren Chunyuan Fei fra UCLA gikk igjen-
nom journalene til 1240 gravide kvin-
ner i det danske fødselsregisteret, og 
fant at kvinner som hadde høye ver-
dier av PFC i blodet brukte lengre tid 
på å bli gravid. Studien ble nylig pu-
blisert i Human Reproduction.

PFC har unike vann- og fettavvisen-
de egenskaper og bru-

kes for eksem-
pel i slippbelegg 
på kokekar og i 
pustende vann-
tett materiale. 
PFCs er tungt 
nedbrytbare 
og vanskelig 

å bli kvitt.

37,6 milliarder kroner 
ble brukt på forskning 
og utvikling i 2007. 

Dette er en økning på 7,9 milliarder fra 
2005, viser tall fra Norsk institutt for innova-
sjon, forskning og utdanning.

37,6

amfetamin  
i slankepiller
Brukere av slankepiller fra Latin-
Amerika risikerer å få i seg amfe-
tamin uten å vite det, skriver for-
skeren Pieter Cohen fra Harvard 
i Springer’s Journal of General 
Internal Medicine. Slankepiller 
som virker gjennom å bruke am-
fetamin for å undertrykke sult-
følelsen, er forbudt i USA og Eu-
ropa. Den vanligste amfetamin-
komponenten som anvendes, 
 er fenproporex.
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