
H
ur kommer det sig att kroppen
och dess olika organ vet till
vilken storlek de ska växa?
Och vad är det exakt som bi-

drar till att kroppens och organens stor-
lek ökar? Är denna ökning en följd av
att cellerna blir fler, eller är det cellerna
i sig själva som växer? Och oavsett vil-
ket som är fallet, vilka är de signaler
som styr dessa processer? Fynd från
forskning så här långt pekar på att de
mekanismer som styr tillväxt av
kropps- och organmassa är invecklade
och styrs av en mängd olika faktorer.

En stor del av regleringen av krop-
pens och de separata organens tillväxt
sker på gennivå. Flera proteiner har
identifierats, vilka styr aktiviteten hos
gener som på ett eller annat sätt är in-
blandade i cellcykeln och/eller celler-
nas tillväxt, utseende och livslängd. Ett
exempel på en sådan grupp av proteiner
är de transkriptionsfaktorer som ingår i
den så kallade Myc/Max/Mad-familjen.
Dessa transkriptionsfaktorer verkar ge-
nom att bilda komplex som sedan går in
i cellkärnan och specifikt binder till
gensekvenser i DNA, och på så sätt an-
tingen upp- eller nedreglerar genernas
aktivitet.

En av medlemmarna i Myc/Max/
Mad-familjen är c-Myc. Denna tran-
skriptionsfaktor kodas av protoonk-
genen c-myc och har bevisats vara in-
blandad i tillväxt av diverse tumörer
hos människan. Exakt hur c-Myc regle-
rar tillväxt av vävnad är dock fortfaran-
de oklart.

I en artikel i Nature nyligen presentera-
des dock resultat som tar oss åtminsto-
ne ett steg närmare ett svar på frågan
hur c-Myc kontrollerar kroppsmassa
och organstorlek [1]. Liksom i många
andra studier av biologiska funktioner
nuförtiden använde man sig här av en
transgen musmodell. Först undersökte
man vilken effekt c-Myc har på den
embryonala utvecklingen genom att
skapa ett antal olika musstammar där
stammarna skiljde sig åt med avseende
på c-myc-genens allelkonstellation, nå-
got man åstadkom genom att tillämpa
en rekombinant metod som kallas
»gene targeting«.

Man fann här att en homozygot ut-
slagning av c-myc (nollmutation) – vil-
ken alltså orsakar en total utplåning av
produktionen av c-Myc – resulterade i

embryonal dödlighet vid en embryonal
ålder av ungefär 10,5 dagar (E10,5).
Vid E9,5 var de nollmuterade embryo-
na signifikant mindre än vildtypsem-
bryona, och deras gulsäckar var både
mindre och även bleka till följd av av-
saknad av primitiva erytrocyter. Man
drog härav slutsatsen att c-myc krävs
för att blodcellsproduktionen ska fun-
gera normalt och att den observerade
embryonala dödligheten kan vara en
följd av att de muterade mössen inte
producerade något c-Myc. 

De möss som var heterozygota för 
c-myc överlevde visserligen hela em-
bryogenesen, men vid födseln var dessa
möss klart mindre än kontrollmössen,
något man kunde observera vid cirka
E16,5. Dessa djur växte sedan lång-
sammare och uppnådde heller aldrig
normal kroppsmassa.

Därefter konstruerade man en ny serie
möss, i vilka produktionen av c-Myc
var gradvis reducerad från normal till
ingen alls. Som väntat kunde man ob-
servera ett samband mellan uttrycksni-
vån av c-Myc och mössens kroppsmas-
sa. De embryon i vilka nivåerna av 
c-Myc var tillräckligt låga drabbades av
embryonal dödlighet innan de nådde
födelseålder. Man fann också att de oli-
ka organens vikt påverkades i olika hög
grad av de reducerade nivåerna av 
c-Myc. Medan exempelvis hjärnans,
lungornas och leverns vikt i jämförelse
med den totala kroppsvikten hos de 
c-myc-defekta mössen knappt skiljde
sig alls från vildtypsmössens, så var
massan vävnad från organ som musk-
lerna, huden och benen samt lymfoida
organ som mjälten, sköldkörteln, lymf-
noderna och benmärgen reducerad med
upp till hälften.

En minskning i organmassa kan orsakas
av antingen ett reducerat antal celler,
minskad cellstorlek, eller båda. Trumpp
och medarbetare upptäckte att i deras
studie var det den förstnämnda effekten
som var bidragande till minskningen i
vikt för de organ som man fann var
drabbade av de sänkta nivåerna av 
c-Myc. Antalet celler i till exempel
mjälten, lymfnoderna och benmärgen
var mindre hos de muterade mössen,
och hur stor minskningen var berodde
på hur allelkonstellationen i c-myc i de
respektive mössen såg ut. Däremot såg

man inga skillnader i fråga om storle-
ken på primärembryonas fibroblaster
eller isolerade celler från lungorna, tar-
men, hjärtat, njurarna eller hjärnan.

Slutsatsen så långt är alltså att den ob-
serverade minskningen i kropps- och
organvikt hos de c-myc-muterade mös-
sen beror på att de lider av en defekt i
cellproliferationen och därmed en
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E10,25-embryon från de muterade
mössen var avsevärt mindre än
vildtypsembryona i samma skede av
embryogenesen (vänstra bilden). Likaså
var de muterade mössens gulsäckar
signifikant mindre och dessutom bleka på
grund av avsaknad av primitiva
erytrocyter (högra bilden). Bilden hämtad
ur Nature 2001;414:769 och publiceras
med tillstånd av Nature och
artikelförfattaren. Copyright: Macmillan
Publishers Ltd.

Bilden visar hur en sänkning av nivåerna
av c-myc resulterat i mindre
kroppsstorlek och kortare svans 5 dagar
efter födseln. De tre mössen längst till
vänster är vildtypsmöss, och de två till
höger muterade möss. Bilden hämtad ur
Nature 2001;414:770 och publiceras med
tillstånd av Nature och artikelförfattaren.
Copyright: Macmillan Publishers Ltd.



minskning av antalet bildade celler i de
olika organen (hypoplasi), snarare än
en defekt i de individuella cellernas för-
måga att uppnå normal storlek (hypo-
trofi).

För att bekräfta sina misstankar om
att c-myc krävs för att celler ska kunna
proliferera normalt isolerade man pri-
mära fibroblaster från E13,5-embryon
från de olika musstammarna och lät
cellerna växa i kultur. Resultaten från
dessa in vitro-studier avslöjade att cel-
ler från c-myc-muterade möss saknar
förmåga att växa i kultur.

Vidare undersökte man med hjälp av
en etablerad retrovirusmetod vilken
verkan c-Myc har på proliferation av
celler i kultur. Dessa försök visade att
fibroblaster från de nollmuterade mös-
sen hade en diploid uppsättning DNA,
något som indikerar att dessa celler
lämnat cellcykeln i ett tidigt skede.

För att undersöka förhållandet mel-
lan ökningen i cellstorlek respektive
celldelning (ökning av antalet celler)
utnyttjade man en metod för T-cellsre-
ceptoraktivering, i vilken man kan stu-
dera de två processerna separat. Sam-
manfattningsvis – i enlighet med de ti-
digare resultaten i studien – pekade
dessa försök på att c-Myc inte behövs
för att celler ska kunna växa i storlek,
men att c-myc-muterade T-celler inte
har samma beteende i cellcykeln som
T-celler från vildtypsmöss.

Intressant att nämna i sammanhang-
et är att i bananflugan, Drosophila me-
lanogaster, är en reduktion i nivåerna
av ett annat Myc-protein, d-Myc, bidra-
gande till minskad kroppsstorlek, men
effekten beror här på att bananflugans
celler inte växer normalt med avseende
på storlek. I den aktuella studien visade
Trumpp och medarbetare genom försök
med immortaliserade celler att d-Myc
kan ersätta c-Myc och åtminstone del-
vis utöva samma verkan som c-Myc.
En tänkbar förklaring till dessa skillna-
der mellan d-Mycs verkan på människa
respektive på bananfluga kan vara att
olika gener i de två organismernas ge-
nom är mål för d-Myc.

Det är av stort intresse ur flera aspekter
att ta reda på vad det är som kontrolle-
rar cellers storlek och tillväxt. Många
allvarliga sjukdomar är förknippade
med fel i regleringen av cellers tillväxt.
Det man först tänker på i det här sam-
manhanget är väl kanske cancer, men
också många sjukdomar som påverkar
nervsystemet, hjärt- och kärlsystemet
eller immunsystemet är en följd av cel-
lers oförmåga att växa normalt. Fram-
för allt under embryogenesen – den
viktiga prenatala period i varje individs
liv då grunden läggs för det liv som

väntar efter födseln – krävs en perfekt
kontroll av celltillväxten i embryots oli-
ka delar. 

Resultaten från Trumpps och medar-
betares studie är därför ett viktigt steg
på vägen, inte bara med tanke på de de-
taljer man kommit fram till i fråga om
c-Mycs effekter på cellproliferationen i
människoembryot, utan också de skill-
nader man konstaterar mellan männi-
skan och bananflugan. Detta visar hur
specifikt de genreglerande signalerna
kan verka på uttrycket av olika gener i
olika typer av organismer, och det kan
vara till stor hjälp vid vidare forskning
kring de mekanismer som styr indivi-
dens utveckling. Kan man lyckas med
att kartlägga dessa innebär det också att
chansen finns att kunna utveckla läke-
medel och terapimetoder för att för-
hindra många av de utvecklingsstör-
ningar som uppstår på grund av anting-
en genetiska defekter eller påverkan
från omgivningen.  
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