
Ökad kunskap om männi-
skans utveckling på fosterstadi-
et kan leda till helt nya möjlig-
heter att angripa flera av våra
vanligaste folksjukdomar.

Diabetes hör till dessa och i
Umeå finns en av de ledande
grupper av forskare kring de ge-
netiska faktorerna bakom den
embryonala utvecklingen av
pankreas och en fungerande in-
sulinproduktion efter födseln.

Orsakerna till diabetes, och då fram-
för allt typ 1-diabetes, hör till de intres-
santaste områdena just nu inom den ut-
vecklingsbiologiska forskningen. 

På mikrobiologiska institutionen vid
Umeå universitet arbetar en forskar-
grupp med att kartlägga den embryonala
utvecklingen av pankreas och vilka fak-
torer som bestämmer att det bildas fun-
gerande, insulinproducerande β-celler.

Docent Helena Edlund leder grup-
pen, och hon var först med att beskriva
en av de viktigaste generna bakom an-
läggningen av pankreas: Ipf1. Genen
Ipf1 kodar för en transkriptionsfaktor
som under det embryonala stadiet bara
uttrycks i den del av tarmen som ut-
vecklas till pankreas. 

– Tar vi bort Ipf1-genen, vilket vi
gjort på embryonal nivå i djurmodeller,
störs morfogenesen. Det epitel som ska
växa ut och bilda pankreas blir bara en
liten knopp på mag–tarmkanalen. Väv-
naden kan inte förgrena sig och växa
till, säger Helena Edlund.

Styr insulingenen
Forskargruppen i Umeå arbetar med

möss. Liksom hos humana foster ser
pankreas i embryonala musfoster ut
som ett sammanhängande organ, med
en ventral och en dorsal del. Musfoster
utvecklar pankreas (samt lever, lungor

etc) från dag åtta, humana foster från
omkring vecka fem.

Under anläggningen av pankreas ut-
trycks Ipf1 i princip i pankreas samtliga
stamceller. Genen har även ett senare
expressionsmöster, när pankreas är fär-
digutvecklad. Då svarar Ipf1 för ut-
trycket av insulingenen i β-cellerna.

– Vi har visat att en inaktiverad Ipf1-
gen inte bara leder till utebliven insulin-
expression, β-cellerna förlorar även sin
cellidentitet, sin fenotyp, och förändras
från att vara insulinproducerande till att
bli glukagonproducerande. Tappar man
Ipf1 så förlorar man ett flertal viktiga β-
cellassocierade funktioner, säger Hele-
na Edlund.

Helena Edlunds forskargrupp har i
djurmodeller också tittat på heterozy-
gota mutationer av Ipf1. Det visade sig
att det krävs en full Ipf1-aktivitet, dvs
att båda generna uttrycks, för att det inte
ska uppstå en störning i avkänningsme-
kanismen för glukosnivå och β-celler-
nas insulinutsöndring. 

Är bara en allel aktiv och den andra
muterad så är risken för typ 2-diabetes
stor vid t ex glukosstress eller fetma.

Förutom Ipf1 har Helena Edlunds
grupp även klonat en annan gen som har
central betydelse för pankreas funktion,

Islet-1. Även den kodar för en transkrip-
tionsfaktor, men jämförd med Ipf1 har
Islet-1 ett bredare expressionsmönster.
Genen uttrycks bland annat i det centra-
la och perifera nervsystemet.

Det har gjort att genens betydelse för
pankreasutvecklingen varit svår att
kartlägga; slås genen ut dör musembry-
ot mycket tidigt.

– För att i detalj kunna kartlägga vil-
ken funktion Islet-1 har, var vi tvungna
att ta ut en del av vävnaden som skulle
bli pankreas och odla den in vitro. Se-
dan kunde vi studera de olika celltyper-
na, säger Helena Edlund.

– Vi har nu kunnat visa att Islet-1 be-
hövs för att de endokrina hormonprodu-
cerande cellerna ska differentieras. Utan
Islet-1 får man helt enkelt inga hormon-
producerande celler. Däremot får man de
differentierade exokrina cellerna, men
bara i den ventrala delen av pankreas.

Pankreas är ganska tacksamt att odla
embryonalt in vitro, berättar Helena Ed-
lund. Körteln utvecklas i stort sett nor-
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Generna bakom diabetes

Utvecklingsbiologisk forskning
kan leda till förbättrade terapier

Musfoster. Vid åttonde dagen
börjar det som ska utvecklas till
pankreas (p) att ta form, till en början
som små utskott från mag–tarmkanalen.
På den högra bilden fungerar inte
transkriptionsfaktorn Ipf1 och därför
bildas ingen pankreas. 
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malt med endokrina och exokrina celler
samt med de olika förgreningarna av
vävnaden.

Orsaken till att det inte blev några
differentierade exokrina celler i den
dorsala delen av pankreas utan Islet-1 är
att transkriptionsfaktorn behövs för att
det ska bildas bindväv, mesenkym, om-
kring den dorsala delen.

Pankreas kräver, liksom många and-
ra organ, att det finns en interaktion
mellan mesenkym och epitel för att det
ska utvecklas.

– Tillsätter vi mesenkym från någon
annan vävnad kan vi rädda utvecklingen
av den dorsala delen. Men det blir ändå
med total avsaknad av endokrina celler.

Vilka signalsystem styr cellen?
Nu vet man att såväl Ipf1 som Islet-1

är viktiga för den embryonala utveck-
lingen av pankreas. Men kartläggning-
en av transkriptionsfaktorer ger bara
kunskap om det svar som cellerna ger på
vissa signaler.

Nästa steg är att försöka förstå under
vilka nivåer av pankreasutvecklingen
de har sin största betydelse, och vilka
signalmolekyler och tillväxtfaktorer
som styr anläggningen av körteln och
differentieringen av de olika hormon-
producerande cellerna. I t ex de celler
som utsöndrar glukagon aktiveras ald-
rig Ipf1-generna. Vilka signaler är det
som styr det valet? 

– Det är detta som kommer att vara
viktigt i den fortsatta forskningen; att
inte bara förstå hur man får en endokrin
respektive exokrin expression, utan även
vad som gör att man får en ß-cell respek-
tive α-cell bland de endokrina cellerna.

Umeågruppen försöker därför ta
fram ett in vitro-system i vilket de kan
störa den embryonala pankreasutveck-
lingen genom att exponera den för olika
typer av signalmolekyler. Målsättning-
en är att styra utvecklingen i antingen en
endokrin eller en exokrin riktning.

– Nu har vi ett system där vi kan ar-
beta serumfritt, vilket är en förutsätt-
ning. Man måste hela tiden veta vad ex-
akt man sätter till och så länge man ar-
betar i serum har man en cocktail av till-
växtfaktorer som man inte har någon
kontroll på, säger Helena Edlund.

– Vi har hittat en faktor som vi tror
kan vara viktig, en morfogen signalmo-
lekyl som vi plockat upp från en embry-
onal pankreas.

Sedan forskare i början av 1960-talet
visade att man måste ha mesenkym ihop
med pankreasepitel för att få tillväxt och
differentiering har olika grupper jagat
och försökt rena denna mesenkymala
faktor som är viktig. 

– Förmodligen handlar det om en
kombination av olika faktorer, och det
är detta som gör arbetet så svårt. 

Lyckas man hitta dessa centrala fak-
torer för differentieringen öppnas ett
helt nytt fält, menar Helena Edlund. Det
skulle  kunna leda till att man genom att
isolera stamceller, låta dem dela sig och
växa, och sedan tillsätta de nödvändiga
faktorerna för celldifferentiering, får
möjlighet att på artificiell väg skapa in-
sulinproducerande ß-celler i stor skala
som sedan tillförs patienten.

Men om det överhuvud taget finns en
gemensam stamcell för endokrina celler
som går att arbeta med, enligt modellen
att odla och differentiera dem in vitro, är
ännu osäkert.

Intresserar allt fler företag
Helena Edlund tror att någon fors-

kargrupp inom en femårsperiod kom-
mer att identifiera de faktorer, signal-
molekyler, som är viktiga för pankreas
anläggning och ß-cellernas funktion.

Men att därefter identifiera rätt stam-
cell och hitta ett system för att odla, dif-
ferentiera och transplantera insulinpro-
ducerande β-celler till människa tar för-
modligen betydligt längre tid.

Allt fler biomedicinska företag sat-
sar på utvecklingsbiologisk forskning;
en ökad kunskap om de faktorer som
styr människans tidiga embryonala ut-
veckling kan innebära helt nya möjlig-
heter att angripa bland annat diabetes.

– Om det inte ansågs realistiskt att
den basala forskningen kring pankreas
och β-cellernas insulinproduktion kan
leda till en tillämpbar behandlingsmetod
inom överskådlig framtid, så skulle nog
inte så många biomedicinska företag
våga satsa på den här renodlade utveck-
lingsbiologin, säger Helena Edlund.

Den basala forskningen bedrivs för-
visso i djurmodeller, men ett genom-
brott kan förmodligen relativt snabbt
föras över till människa. De gener som
styr organutvecklingen är mycket lika
varandra mellan olika arter.

– När vi idag är på jakt efter en gen
eller genfamilj som vi tror är inblandad
i något vi studerar, kan vi ofta gå till ba-
nanfluga och ta den genen och screena
vårt bibliotek med musgener för att hit-
ta motsvarande gen. Det handlar om
samma familjer av signalmolekyler och
transkriptionsfaktorer som har liknande
funktioner hos olika arter.

– Jag skulle tro att de flesta resultat
vi uppnår i djurstudier är överförbara till
människa. Tittar man på de basala me-
kanismerna och viktiga gener för pank-
reasutvecklingen är de ganska lika. I
människa kan det ibland finnas en eller
två medlemmar i genfamiljen som har
överlappande funktioner, men i princip
är det detsamma, säger Helena Edlund.

Ipf1 är ett exempel på en gen som
tycks ha exakt samma funktion i männi-
ska som i mus, både tidigt embryonalt för

att utveckla pankreas och sedan i vuxna
β-celler för att uttrycka insulingenen.

Flicka föddes utan Ipf1-gen
Det finns nu även bevis för att muta-

tioner i Ipf1 kan ligga bakom att vissa
barn föds utan pankreas, något som
dock är mycket ovanligt. Endast åtta fall
finns redovisade i litteraturen.  

I Nature Genetics (1997;15: 106-10)
beskrivs en flicka i Boston som har en
homozygot punktmutation i Ipf1 och
därför föddes utan pankreas. En del av
genen saknades och båda hennes föräld-
rar var heterozygota för samma muta-
tion. Fadern hade innan barnet föddes
fått diagnosen typ 2-diabetes, en sjuk-
dom som även hans mor och mormor
hade. Flickans mor hade under gravi-
diteten glukosuri.

Flickan uppvisade diabetes mellitus
redan vid födseln och när hon var 18 da-
gar uppvisade hon pankreatisk exokrin
insufficiens.

Genom att tillföra insulin och de
exokrina enzymer som pankreas nor-
malt producerar för att spjälka födoäm-
nen, kunde hon utvecklas normalt och
var då fallet presenterades i Nature Ge-
netics fem år gammal.

Däremot tillfördes inga av de övriga
hormonerna som produceras av cellerna
i pankreas, t ex glukagon.

Xenotransplantationer
en snabbare väg 
Kan man hitta en stamcell, som går

att amplifiera och differentiera, skulle
dessa – kanske med hjälp av genterapi –
kunna induceras i patientens pankreas.
Pankreas har en viss regenereringska-
pacitet, det har man sett vid bl a pankre-
atektomi.

Men den snabbaste vägen för att öka
tillgången på insulinproducerade ß-cel-
ler är förmodligen att transplantera des-
sa från t ex grisar, vilket gjorts på försök
vid Huddinge sjukhus.

Xenotransplantationer av celler kan
dock innebära risker, som att artspecifi-
ka virus förs över till människa. Kun-
skapen om detta är ännu otillräcklig.
Och även om de svenska försöken visat
att cellerna kan överleva och producera
insulin en längre tid har de terapeutiska
effekterna varit begränsade. 

– Men även om xenotransplantatio-
ner slår igenom kan vår forskning bli in-
tressant ur ett patientperspektiv.

– Hittar vi de viktiga signalmoleky-
lerna är en tänkbar utveckling att vi med
dessa och vissa transkriptionsfaktorer
kan få fram optimerade system, kanske
transgena grisar vars produktion av β-
celler kan ökas betydligt, säger Helena
Edlund.
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