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Principerna för hur olika
nervceller i ryggmärgen bildas
är idag kartlagda. Även de sig-
nalmolekyler som startar pro-
cessen har identifierats. 

Nu är målsättningen att iden-
tifiera de molekyler som styr
bildningen av centrala nerv-
systemets olika delar.

– När det är gjort kan vi sty-
ra odifferentierade stamceller
till att bli specifika nervceller,
vilket i teorin innebär att det
blir möjligt att ta fram nya ty-
per av läkemedel mot degenera-
tiva sjukdomar, till exempel
Alzheimers sjukdom. Inom ett
år tror jag att vi har identifierat
vissa av dessa molekyler, säger
professor Thomas Edlund vid
Umeå universitet.

Den övergripande frågan bland fors-
kare rörande centrala nervsystemets
(CNS) tidiga utveckling är hur embryo-
säckens yttre cellskikt, ektodermet, kan
omvandlas till ett högt specialiserat tre-
dimensionellt nervsystem. 

Redan under den 3–4 fosterveckan,
då centrala nervsystemet börjar ta form,
har stamcellerna tagit emot de signaler
som bestämmer vilken typ av nervceller
de så småningom ska utvecklas till. Det
mesta är bestämt innan nervröret sluter
sig, vilket inträffar runt fjärde foster-
veckan.

– Kandidater till den första signa-
len, den som omvandlar ektoderm till
odifferentierade nervceller, har identifi-
erats och de signaler som styr dorsal-
ventral differentiering i ryggmärgen har
isolerats. Däremot vet vi väldigt lite om
hur de olika delarna av CNS bildas, sä-
ger Thomas Edlund på institutionen för
mikrobiologi vid Umeå universitet.

Kunskapen om hur olika nervceller i
ryggmärgen bildas har ökat dramatiskt
på en förvånansvärt kort tid, menar
Thomas Edlund. 

Två klasser av signalmolekyler, So-
nic hedgehog och bone morphogenetic
proteins (BMP), tycks gemensamt kun-
na generera flertalet – kanske samtliga
– av dessa nervceller.

– Dessa signalmolekyler motverkar
varandra. Sonic hedgehog genererar
ventrala nervceller, inklusive mo-
torneuroner, medan BMP genererar
dorsala nervceller. Rätt balans av dessa
två signaler verkar generera hela
spektrumet av nervceller i ryggmärgen,
säger Thomas Edlund.

Signalmolekylen Sonic hedgehog
styr bildningen av nervceller i hela ven-
trala CNS. Thomas Edlunds forskar-
grupp var en av de grupper som isolera-
de Sonic hedgehog och visade dess be-
tydelse för ventral differentiering i
CNS.

Söker signalerna som styr
den initiala CNS-bildningen
Nu är målsättningen att isolera de

signalmolekyler som styr den initiala
bildningen av de olika delarna av CNS.
Kan dessa identifieras öppnas en möj-
lighet att i förväg bestämma om stam-
cellerna ska utvecklas till framhjärna,
mellanhjärna, lillhjärna eller ryggmärg. 

I kombination med de signaler som
styr dorsal-ventral differentiering, kan
en identifiering av de signalmolekyler
som styr den initiala bildningen av CNS
leda till att specifika nervcellspopula-
tioner kan genereras.

– Ett uppenbart användningsområ-
de för sådan kunskap är vid exempelvis
Parkinsons eller Alzheimers sjukdom,
då ventrala hjärnceller är påverkade el-
ler helt förstörda. Det har blivit allt mer
klarlagt att det finns stamceller kvar i
hjärnan även hos vuxna individer och
teoretiskt skulle signalmolekylerna
kunna användas för att regenerera förlo-
rade nervceller, säger Thomas Edlund.  

Samarbete med 
ledande forskare
Thomas Edlunds forskargrupp i

Umeå ligger långt framme inom forsk-
ningen kring mekanismerna bakom bil-

dandet av de olika delarna av CNS och
hur olika typer av nervceller initialt bil-
das. 

En avgörande anledning till detta är
ett nära samarbete sedan 1991 med en
av de ledande forskarna inom neurobi-
ologisk utvecklingsbiologi: professor
Thomas M Jessel vid Columbia Uni-
versity i New York, USA.

– Vi forskade kring utvecklingen av
pankreas och i slutet av 1980-talet iso-
lerade vi en gen, Islet-1, som både ut-
trycks i och kontrollerar differentiering-
en av hormonproducerande celler i
pankreas och av motorneuroner i rygg-
märgen. Av en slump råkade jag läsa en
artikel av Thomas Jessel, och jag insåg
att Islet-1 kunde vara av värde i hans
studier, säger Thomas Edlund.

– Efter min kontakt med Jessel byt-
te vi forskningsområde i min forskar-
grupp och började studera hur CNS bil-
das och regionaliseras. Den ursprungli-
ga frågeställningen kvarstod ju: hur bil-
das olika celltyper i tid och rum i ett or-
gan?

Identifieringen av Islet-1 som en
markör för differentierade motorneuro-
ner i ventrala ryggmärgen möjliggjorde
utvecklingen av ett in vitro-system, som
på ett avgörande sätt bidragit till förstå-
elsen för hur olika nervceller bildas i
ryggmärgen. 

– Ventrala nervceller bildas när en
signal från notokorden, som består av
mesodermala celler som ligger under
neuralplattan, instruerar odifferentiera-
de nervceller att bilda olika klasser av
motorneuroner och ventrala interneuro-
ner. 

– Notokorden degenererar senare
under embryoutvecklingen, men signa-
len har då inducerats av notokorden att
produceras inne i ventrala nervsystemet
och fortsätter där att instruera celler att
differentieras. 

Efter att notokorden identifierats
som den struktur som producerar den
ventrala signalen återstod att identifiera
och isolera själva signalmolekylen.
Fyra laboratorier lyckades med detta
nästan samtidigt, bland annat Thomas
Edlunds grupp i samarbete med Tho-
mas Jessel.

Det in vitro-system som utvecklats
med hjälp av markören Islet-1, kunde
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nu användas för att snabbt identifiera de
mekanismer med vilka Sonic hedgehog
genererar olika ventrala nervceller i
ryggmärgen. 

– Det visade sig att såväl koncentra-
tionen av Sonic hedgehog, som tiden
signalmolekylen verkar, bestämmer om
cellen blir en motorneuron eller en
ventral interneuron, säger Thomas Ed-
lund. 

In vitro-systemet möjliggjorde ock-
så för professor Thomas Jessel att på sitt
eget laboratorium identifiera en signal-
molekyl som styr differentieringen av
dorsala neuroner: bone morphogenetic
proteins (BMP). 

BMP emanerar ursprungligen från
ektoderm som finns vid den dorsala
neuralplattan och signalerar in i neuro-
ektodermet. 

– Sonic hedgehog och BMP antago-
niserar varandra och genererar på så sätt
ett precist mönster av olika nervceller i
ryggmärgen. Dessa in vitro-resultat har
konfirmerats i djurmodeller, säger Tho-
mas Edlund.

– Tack vare det speciella in vitro-
system som vi tagit fram har en till sy-
nes hopplöst komplex fråga – hur de oli-
ka nervcellerna i ryggmärgen bildas –
på kort tid fått ett relativt enkelt svar. 

Idag utvecklas Sonic hedgehog som
ett läkemedel. Målsättningen är att få
fram dopaminproducerande nervceller
från fetal vävnad, som sedan kan trans-
planteras till patienter med Parkinsons
sjukdom. 

Obesvarad fråga 
sedan 1930-talet
Med hjälp av de erfarenheter som

forskningen gett kring hur nervceller i
ryggmärgen bildas, har Thomas Ed-
lunds forskargrupp nu fokuserat sig på
hur framhjärna, mellanhjärna, lillhjärna
och ryggmärg bildas ifrån ett odifferen-
tierat neuroektoderm. 

Redan på 1930-talet visste man att

en speciell struktur i det tidiga embryot,
kallad noden eller organisatören, kan
generera ett fullt utvecklat nervsystem
om det transplanteras till ett område i
embryot som normalt inte bildar neuro-
ektoderm. 

Men trots stora forskarinsatser under
de senaste 60–65 åren har man ännu inte
lyckats kartlägga den underliggande
mekanismen.

– Vi menade att bristen på resultat
förmodligen berodde på den experi-
mentella ansatsen. Transplanteras no-
den genereras de facto ett helt nytt em-
bryo vilket gör systemet i det närmaste
omöjligt att dissekera, säger Thomas
Edlund.

Umeågruppen utvecklade ett in
vitro-system, som liknade det som an-
vänts för att studera nervcellsbildning i
ryggmärgen, och gick tillbaka till det
stadium då noden fortfarande är aktiv i
embryot.

Fann de tidigaste signalerna
Vid det tidigaste av dessa stadier be-

står embryot av endast två cellager:
epiblastceller som ger upphov till skinn
och nervsystem, samt hypoblastceller
som bildar strukturer utanför embryot. 

– Genom att odla epiblastceller in
vitro, lyckades vi visa att signalen som
instruerar epiblastceller att bli neuroek-
toderm kommer från noden vid denna
tidiga tidpunkt.

– Vi kunde dessutom visa att strax
därefter, då embryot börjar bilda meso-
derm som ger upphov till ben, brosk,
hjärta, immunsystem etc, har dessa ny-
ligen inducerade nervceller instruerats
att bli fr amhjärneceller. Detta gäller
även de nervceller som ger upphov till
mellanhjärna, lillhjärna och ryggmärg,
säger Thomas Edlund.

Grundstadiet i nervsystemet tycks
därmed vara att alla nervceller försöker
bli fr amhjärneceller. 

Fortsatta in vitro-studier visade att

den signal som som står för denna in-
struktion produceras av mesodermcel-
ler i noden, celler som sedan vandrar ut
och bildar huvudmesoderm och där
fortsätter att producera signalen.

En del av dessa nyligen inducerade
nervceller får några timmar senare en
signal, som instruerar dem att bli rygg-
märg. 

Thomas Edlunds grupp kunde visa
att denna signal produceras av en ny po-
pulation mesodermceller i noden. 

Dessa vandrar senare ut och lägger
sig under mellanhjärnan, lillhjärnan
och ryggmärgen, där de kallas för pa-
raxialt mesoderm.

– Huvudmesoderm och paraxialt
mesoderm hamnar alltså under den del
av nervsystemet de initialt inducerade.
Genom att använda oss av dessa två
mesodermcellspopulationer kunde vi
även visa att mellanhjärnan och lillhjär-
nan bildas när unga nervceller expone-
ras för olika koncentrationer av de bäg-
ge signalerna, säger Thomas Edlund.

Kan omprogrammera 
cellerna i CNS
Den här kunskapen gör att forskar-

na nu in vitro kan omprogrammera
framhjärna och reciprokt ryggmärg till
alla andra delar av centrala nervsyste-
met. 

– Bildningen av de olika delarna av
nervsystemet börjar alltså mycket ti-
digt, innan någon annan del av embryot
har bildats, och kontrolleras i både tid
och rum av mesodermceller som bildas
i noden. 

– Det har under minst 20 år funnits
en mängd förslag på olika signalmole-
kyler som styr den här differentiering-
en, men ingen av dessa verkar vara den
som utför uppgiften. Jag tror och hop-
pas att vi inom ett år har identifierat de
rätta molekylerna, säger Thomas Ed-
lund.

Peter Örn
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Framhjärnecellerna kan
omprogrammeras till
ryggmärgsmotorneuroner med
hjälp av paraxialt mesoderm.
Bilderna visar neuroektoderm
som tagits från
telencefalon/framhjärna (T),
som exponeras för antingen
huvudmesoderm eller paraxialt
mesoderm isolerat under
ryggmärgen (R). Markören
Nkx2.1 uttrycks i endast
framhjärneceller medan
Isl/SC1 uttrycks specifikt i
motorneuroner.
Signalmolekylen Sonic
hedgehog (SHH-N) är endast
inkluderad för celler som ska
bli ventrala.
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