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Forskningen i klinisk kemi i Malmö
är en av spjutspetsarna inom lundauni-
versitetets medicinska forskning, och
det är andra gången som institutionen
tar hem det stora Fernströmpriset. Pro-
fessor Carl-Bertil Laurell, som är Johan
Stenflos företrädare på professuren,
fick det 1980 tillsammans med profes-
sor Örjan Ouchterlony i Göteborg. Lau-
rells stora insats är att han utvecklat me-
toder att identifiera och separera olika
proteiner ur blodet. Hans arbete har re-
sulterat i en lång rad metoder att dia-
gnostisera olika sjukdomar.

1969 började Johan Stenflo som
doktorand på institutionen i Malmö.
Koagulation var då ett nytt forsknings-
område och professor Laurell tyckte det
var ett lämpligt ämne för den nye dok-
toranden. Som handledare utsågs Per-
Olof Gahnrot som hade gjort det första
arbetet inom området. Johan Stenflo
disputerade 1973 på en avhandling
omprotrombin. Arbetet bidrog till att
klargöra mekanismerna för hur Waran
hämmar koagulationen.

Protein C
När Johan Stenflo trängde djupare in

i koagulationssystemet upptäckte han
ett nytt protein som tycktes spela en vik-
tig roll för koagulationen. Han tog pro-
teinet, som döpts till protein C, med sig
till USA där han arbetade vidare med
den forskargrupp som hade gjort de sto-
ra arbetena om K-vitaminets roll i blod-
koagulationen.

– Vi visade att protein C är ett en-
zym. Senare har vi ägnat stor energi åt
att studera egenskaperna hos protein C
och besläktade proteiner.

Protein C har en nyckelroll i antiko-
agulationssystemet som balanserar ko-
agulationen. När det aktiveras stängs
koagulationen av i exakt rätt tid.

– Systemet är oerhört fint reglerat.

När man får ett sår utlöses genast en
process som gör att blodet levrar sig.
Men koagulationen måste begränsas till
såret, annars skulle det bildas blodprop-
par. Om inte koagulationen kommer
igång kan individen blöda till döds. En
aldrig så liten defekt, en mutation, kan
få katastrofala följder. Men det är lika
viktigt att reglersystemet fungerar åt
andra hållet. Om det är brist på protein
C, eller om det inte aktiveras på rätt sätt,
hämmar det antikoagulationen och då
kan kärlen i värsta fall slamma igen av
blodproppar.

Breddning av studierna
– Jag är framför allt intresserad av att

förstå hur denna blandas mellan olika
koagulationsfaktorer kan upprätthållas
och hur den ser ut kemiskt, förklarar
Johan Stenflo. Vi försöker tillämpa det
vi lärt oss om koagulationsfaktorerna på
nya områden. Det har visat sig att det
finns intressanta likheter mellan protei-
nerna i koagulationssystemet och vissa
proteiner som styr cellens differentie-
ring.

Johan Stenflos upptäckt av protein C
och vidare studier av dess funktion har
fört upp institutionen till en tätplats
inom koagulationsforskningen. Andra
forskare har följt efter med nya fynd.
Björn Dahlbäck, professor i koagula-
tionsforskning, också i Malmö, har
upptäckt att en liten ärftlig defekt i sy-
stemet, APC-resistens, leder till en be-
nägenhet för blodpropp. Björn Dahl-
bäck har nyligen tilldelats det Söder-
bergska priset i medicin för sin upp-
täckt. •

Koagulationsforskare i Malmö
får stora Fernströmpriset

1996 års stora nordiska Eric
K Fernströmpris går till Johan
Stenflo vid Lunds universitet.
Johan Stenflo som är professor i
klinisk kemi i Malmö sedan
1984, får priset för sina »ban-
brytande upptäckter rörande
blodets koagulation». Priset är
på 500 000 kronor och delas ut i
samband med Forskningens dag
vid medicinska fakulteten i
Lund den 6 november.

Johan Stenflo belönas med stora
Fernströmpriset för banbrytande
upptäckter om blodets koagulation.
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