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The central localisation of the uterus in the fe-
male body may be seen as reflecting its central
function in human reproduction, though in rare
cases pregnancy may be established even in the
absence of a uterus. The sex steroids are large-
ly responsible for the central regulation of ute-
rine function, and recent productive research
has shown the significance of peptide growth
factors for various physiological functions, in-
cluding the development and repair of the en-
dometrium during the menstrual cycle, as well
as the adaptation and growth of the organ during
pregnancy. The possible involvement of angio-
genic peptides in endometrial neovascularisa-
tion is discussed, as is the significance of proto-
oncogenes and growth factors for the develop-
ment of uterine fibroids. Further development
in this field may have a variety of clinical im-
plications, including the possibility of promot-
ing or inhibiting implantation by manipulation
of endometrial angiogenesis.
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Eric K Fernströms nordiska pris
1997 på 500 000 kr går till Arne Holm-
gren, professor i biokemi vid Karolins-
ka institutet och föreståndare för Medi-
cinska Nobelinstitutets biokemiska av-
delning. Han får det för sina banbrytan-
de studier av redoxiner, enzymer som
har central betydelse för cellens livs-
funktioner.

Arne Holmgren har ägnat hela sin
forskarkarriär åt att studera redoxiner.
Efter medicinutbildning i Uppsala blev
han doktorand vid Karolinska instiutet
hos professor Peter Reichard (tidigare
Fernströmpristagare). Reichard hade i
E colibakterier upptäckt ett litet protein
som deltog i DNA-syntesen och gett det
namnet tioredoxin. Arne Holmgren fick
i uppgift att karakterisera detta protein
och kunde med proteinsekvensteknik
bestämma den fullständiga aminosyre-
sekvensen.

Arne Holmgren var fascinerad av
thioredoxin och började göra kristalla-
tionsförsök av proteinet. Omkring 1970
inledde han ett givande samarbete med
professor Carl-Ivar Brändén och med-
arbetare i Uppsala och tillsammans lös-
te de problemet att få fram den tredi-
mensionella strukturen för proteinet,
vilket banade väg för upptäckt av fler
funktioner hos tioredoxin.

Holmgren hade blivit övertygad om
att tioredoxin kunde ha viktiga styr-
funktioner i cellen och den första be-
kräftelsen kom när en amerikansk fors-
kargrupp upptäckte ett litet protein som
behövdes för att bakterievirus T/skulle
kunna föröka sig. Han hade utvecklat
mycket känsliga metoder att mäta före-
komsten av tioredoxin och kunde kon-
statera att proteinet i fråga var tioredox-
in. Upptäckten visade att tioredoxin är
nödvändigt för att virus skall kunna för-
öka sig (DNA-syntes).

Det har visat sig att tioredoxin har en
nyckelroll vid många sjukliga proces-
ser. Vissa tumörceller är beroende av
thioredoxin för att dela sig, växa och ut-
söndras som tillväxtfaktor för immun-
celler.

När Arne Holmgren för tre decenni-
er sedan började arbeta med  tioredoxin
var det jungfrulig mark och han var täm-
ligen ensam om sin specialitet. Intresset
delas nu av forskargrupper världen
över, men Holmgren är nestorn inom
området och den som försett oss med
kunskap om redoxinernas betydelse
och funktioner.

Det nordiska Fernströmpriset delas
ut den 5 november i samband med
Forskningens dag vid medicinska fak-
tulteten, Lunds universitet. •

Fernströmpriset
till svensk biokemist

Arne Holmgren får 1997 års nordiska
Eric K Fernströmspris.


