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Tillv äxthormon (GH) är en viktig fy-
siologisk tillväxtfaktor för den insulin-
producerande β-cellen. Serumnivåer-
na av GH stiger dessutom parallellt
med β-cellsproliferationen under gra-
viditet, amning och vid akromegali. I
denna studie kartlade vi de intracellu-
lära signalsystem som GH aktiverar i
isolerade fetala β-celler från råtta. 

GH inducerade en snabb ökning i
cytoplasmatisk fri Ca2+-koncentra-
tion ([Ca2+]i) och lipiden diacylglyce-
rol vilket resulterar i en aktivering av
proteinkinas C (PKC) och en stimule-
ring av β-cellen. Den GH-inducerade
ökningen i [Ca2+]i befanns vara orsa-
kad av ett inflöde av Ca2+ över plas-

mamembranet. Diacylglycerolet pro-
ducerades genom en okonventionell
mekanism; GH aktiverade ett fosfati-
dylkolinspecifikt fosfolipas C. 

På motsvarande sätt förmådde far-
makologiska inhibitorer av PKC
blockera mitogeniciteten av forboles-
ter och GH. Pertussistoxin, som påver-
kar signalöverföringen via GTP-bin-
dande proteiner, blockerade mitogeni-
citeten av GH och glukos. Innehållet
av cAMP i β-cellen ökades kraftigt av
forskolin och glukos (som båda stimu-
lerade dess tillväxt), men inte av GH. 

Dessutom kunde inhibition av pro-
teinkinas A inte blockera den tillväxt-
befrämjande effekten av GH. Detta be-
tyder att GTP-bindande proteiner, men
inte cAMP eller MAP-kinaser, medie-
rar GHs effekter. 

Sammanfattningsvis orsakar GH en
snabb och direkt ökning i β-cellens

[Ca2+]i liksom en parallell ökning i
PKC-aktiverande diacylglycerol via
ett fosfatidylkolin-specifikt fosfolipas
C, men har ingen effekt på cAMP, fos-
folipas D eller MAP-kinaser. Dessa
förändringar i [Ca2+]i och diacylgly-
cerol kan vara betydelsefulla i överfö-
ringen av GH-signalen till ett mitogent
svar i β-cellen, vilket verkar involvera
GTP-bindande proteiner och PKC-be-
roende mekanismer. 

I ett kliniskt perspektiv kan kun-
skap om sådana mekanismer komma
att utnyttjas för att maximera β-cellens
tillv äxt in vitro före transplantation till
diabetiska patienter, i avsikt att opti-
mera transplantatets möjligheter till
tillv äxt och hormonproduktion.
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Neurologiskt funktionshinder och utvecklingsförsening
är vanligt efter extremt för tidig födsel
Överlevnaden  hos extremt för tidigt
födda barn har ökat kraftigt det senaste
decenniet.  Flertalet studier som beskri-
ver  prognosen för dessa barn är basera-
de på födelsevikt, inte graviditetslängd,
varför det sker en viss sammanbland-
ning mellan effekter av förtidsbörd re-
spektive tillväxthämning. Flertalet
uppföljningsundersökningar är inte po-
pulationsbaserade och har begränsat sig
till neurologiska skador, särskilt cere-
bral  pares, varvid man missar relativt
många andra betydelsefulla problem.

I den nu aktuella studien utgick man
från samtliga barn som föddes levande
efter en graviditetslängd om 20 till 25
veckor i Storbritannien och Irland under
en 10-månadersperiod 1995. 44 procent
av barnen födda i vecka 25 kunde skri-
vas ut levande, 26 procent av barn föd-
da i vecka 24 samt 11 procent av dem
födda i vecka 23. Inga barn födda före
vecka 22 överlevde. Totalt överlevde
324 barn. 

Barnen efterundersöktes vid 3 års ål-
der, efter korrigering för grad av förtids-
börd,  med en  klinisk neurologisk un-
dersökning samt en utvecklingsbedöm-
ning enligt Bayley. En funktionell klas-
sifikation gjordes (svårt funktionshin-
der, respektive annat funktionshinder)

som tog hänsyn till både den neurolo-
giska bedömningen  inklusive hörsel
och synundersökning samt utvecklings-
bedömningen  enligt Bayley. 

Totalt hade 28 procent ett svårt funk-
tionshinder, 7 procent var blinda eller
hade svårt synhandikapp,  8 procent
hörselskada som inte gick att korrigera
med   hörselhjälpmedel. Arton procent
hade cerebral pares (CP), varav dock
bara hälften var svårt funktionshindra-
de. Antalet barn med CP är således ett
ofullständigt mått på funktionshinder.
Totalt hade 50 procent funktionshinder,
pojkar oftare än flickor. Det var ingen
statistisk skillnad mellan graviditets-
längdsgrupperna.  Författarnas konklu-
sion är att svårt funktionshinder (dis-
ability) är så vanligt hos barn som föds
extremt mycket för tidigt att detta är en
av de största utmaningarna inom medi-
cinen.

Undersökningen är omfattande och
välgjord. Det är ovanligt att man kunnat
göra en så detaljerad uppföljning på ett
så stort antal extremt omogna barn.  Den
angivna förekomsten av CP är något
högre än i ett svenskt  material av ex-
tremt lågviktiga nyfödda, där uppfölj-
ningsundersökningen dock var mindre
detaljerad och inte omfattade en formell

utvecklingsbedömning (Läkartidning-
en 1999; 96: 1560-7). 

Slutsatserna att  de CP-skadade bara
utgör en del av barnen med funktions-
hinder äger säkert sin riktighet även för
vårt land,  liksom påpekandet att det är
angeläget att försöka nedbringa antalet
skador bland de överlevande. Flera and-
ra studier har också påvisat en hög an-
del neurologiskt skadade bland överle-
vande extremt för tidigt födda barn men
också att andelen med funktionshinder
har ökat.
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