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Forhåpninger i milliardklassen849

Amerikanske forskere og helsemyndigheter ønsker å bruke minst 10 milliarder kroner 

over de neste ti årene for å forsøke å løse kreftgåten – enda en gang. Prosjektet skal 

bygge på erfaringene fra det humane genomprosjektet og tar mål av seg til å sekven-

sere DNA fra tusenvis av tumorcelleprøver for å finne mutasjoner som gir kreft. 

På bakgrunn av denne kunnskapen skal det utvikles nye metoder for forebygging, 

diagnostikk og behandling av kreft. Tanken er tiltalende – i hvert fall i teorien. Men 

forhåpningene til hvilken innsikt i sykdommer vi ville få bare det humane genom ble 

kartlagt, var også svært store. Så langt er ikke disse forhåpningene innfridd. Det er 

derfor grunn til å stille seg litt avventende til hvilke problemer et enda mer gigantisk 

genomprosjekt vil kunne løse.

Charlotte Haug
redaktør

Ugress med røtter 
i gresk mytologi

850

Forsidebildet viser en dekorasjon fra en 
kylix (gresk drikkebeger), datert til 
omkring år 490 f.Kr. Dekorasjonen, som 
i dag er på Staatliche Museum i Berlin, 
illustrerer Akilles idet han bandasjerer 
armen til sin nære venn Patroklos. 
I Homers dikt Iliaden beskrives halv-
guden Akilles som en av de største 
heltene i den trojanske krig. Da han var 
barn, skal hans mor, havnymfen Thetis, 
ha holdt ham i hælen og dyppet ham 
i elven Styx. Dette gjorde hans kropp 
usårlig, unntatt hælen. Han døde under 
krigen mot Troja da prins Paris, ved Apol-
lons hjelp, skjøt en pil i hælen hans.

Akilles hadde gode kunnskaper i medisin 
og kirurgi, og skal ha leget flere av sine 
krigere med den bitre urten ryllik (1). 
Ryllikens legende evner er omtalt i 4 000 
år gamle kinesiske skrifter og var gjen-
nom århundrer soldatens førstehjelp 
ved blødende sår. Rylliken har fått sitt 
navn etter Akilles og heter på latin 
Achillea millefolium. De gamle romerne 
kalte planten Herba militaris, og Diosko-
rides, en berømt feltlege som levde 
omkring år 100 e.Kr., befalte alle soldater 
å ha ryllik i sin feltutrustning. I Norge er 
ryllik en vanlig plante, og har helt opp til 
våre dager vært en av de mest populære 
legeurtene (2). Det er beskrevet at man 
laget salve av knuste ryllikblader og fett 
og brukte salven på sår.

Brita Pukstad

brita.pukstad@ntnu.no
Hudavdelingen
St. Olavs Hospital
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