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❙ ❙ Den utveckling som varje individ genomgår från befruktad
äggcell till vuxen individ är en oerhört komplex process, där
det krävs en noggrant kontrollerad balans mellan celldelning
och celldifferentiering, men där även celldöd spelar en viktig
roll för att våra vävnader skall bildas på ett riktigt sätt och kor-
rekt cellantal upprätthållas (Figur 1). De upptäckter som
gjorts av Sydney Brenner, Robert Horvitz och John Sulston,
och som belönats med årets Nobelpris i fysiologi eller medi-
cin, har gett oss helt nya insikter i hur dessa processer kon-
trolleras på genetisk nivå.

Celldelning och celldifferentiering måste styras genetiskt
Det befruktade ägget ger upphov till alla celler i vår kropp.
Under de tidigaste celldelningarna, fram till morulastadiet
cirka tre dagar efter befruktningen, då embryot rör sig genom
äggledaren på väg till livmodern, har cellantalet ökat till ett
trettiotal celler, och dessa celler är fortfarande odifferentiera-
de. Därefter bildar embryot en blastocyst, som implanteras i
livmodern, och redan där kan vi iaktta den första celldiffe-
rentieringen: hur celler specialiseras till att bilda antingen den
inre cellmassan, som blir till det egentliga embryot, eller tro-
foblaster, som bildar omgivande hinnor. 

Detta är den första skönjbara specialiseringen av våra cel-
ler, och under embryo- och fosterutvecklingen fortsätter cel-
ler sedan att både öka i antal genom celldelning och nå ökad
grad av specialisering, så att det till slut, i den vuxna kroppen,
finns flera hundra olika celltyper, av så skiftande karaktär som
exempelvis de långsträckta nervcellerna, flerkärniga skelett-
muskelceller samt de ständigt nyproducerade hudcellerna. I
de flesta organ ingår mer än en sorts specialiserade celler. Det
är av största vikt både under organbildningen och för normal
funktion i det mogna organet eller vävnaden att balansen när
det gäller såväl cellantal som grad av specialisering kontrol-
leras på ett finstämt och noggrant sätt. 

Det är uppenbart att denna process står under genetisk kon-
troll och att det i arvsmassan måste finnas gener som på ett av-

görande sätt styr cellernas val mellan att fortsätta dela sig al-
ternativt att specialisera sig till de olika mogna celltyperna.
Detta är en fråga som länge sysselsatt utvecklingsbiologin
och histologin. 

Under lång tid var framstegen begränsade, vilket till stor
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De upptäckter för vilka årets Nobelpristagare belönas
rör genetisk reglering av organutveckling och pro-
grammerad celldöd.

Introduktionen av en ny experimentell modellorga-
nism, rundmasken (nematoden) Caenorhabditis ele-
gans, skapade en unik möjlighet att koppla genetisk
analys till celldelning, cellmognad och organutveck-
ling – och att samtidigt kunna följa dessa processer i
mikroskop. Dessa upptäckter, som gjordes av Sydney
Brenner, lade grunden till årets pris. 

Ett »cellsläktträd« där varje celldelning och cellmog-
nad kunde följas under utvecklingen av en vävnad i C
elegans kartlades av John Sulston som därmed kunde
påvisa, att bestämda celler genomgår programmerad
celldöd som en del av den normala utvecklingen. Dess-
utom kunde han identifiera den första mutationen i en
gen som deltar i celldödsprocessen.

Upptäckten och karakteriseringen av de nyckelgener
som styr den programmerade celldöden i C elegans
gjordes av den tredje pristagaren, Robert Horvitz. Han
kunde så visa hur dessa gener samverkar med var-
andra i cellens dödsprocess och att motsvarande ge-
ner finns hos människa.
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del berodde på att experimentella modellsystem saknades där
genetiken kunde kombineras med studier av celldelning, cell-
differentiering och organbildning. I encelliga organismer,
framför allt de prokaryota bakterierna och den eukaryota jäst-
svampen, kunde man med genetikens hjälp göra stora fram-
steg när det gällde grundläggande principer kring celldelning
[1] och genkontroll. Av naturliga skäl lämpar sig dock inte en-
celliga organismer för att studera celldifferentiering och cel-
lers samverkan under organbildning. Däggdjur, å andra sidan,
är genom sitt stora cellantal alltför komplexa att reda ut des-
sa frågor i, och dessutom är embryo- och fosterperioden svå-
rare att studera, eftersom den äger rum inne i livmodern. Ba-
nanflugan, Drosophila melanogaster, har slutligen också sina
begränsningar, framför allt eftersom den under tidiga utveck-
lingsfaser bildar ett acellulärt syncytium och under dess cel-
lulära fas kan celldelningarna inte följas direkt i mikroskopet
i det tidiga embryot, vilket gjorde att cellmognad och organ-
utvecklingar inte kunde följas »on line« i bananflugan under
dess utveckling. 

Det som behövdes var att man skulle kunna följa alla cell-
delningar i en organism och på så sätt kunna fastställa ett
»släktträd« för alla celler, dvs kunna förstå hur de relaterade
till den ursprungliga äggcellen. Lösningen på problemet skul-
le här komma i form av att Sydney Brenner etablerade en helt
ny modellorganism, rundmasken Caenorhabditis elegans,
som hade de experimentella fördelar som efterlysts ovan.  

Programmerad celldöd uppmärksammades
Liv förutsätter att celler delar sig och ger upphov till nya cel-
ler, men också att celler dör så att homeostasen inom våra väv-
nader och organ kan upprätthållas. Hos en vuxen människa
nybildas varje dygn mer än ett tusen miljarder celler. Samti-
digt dör lika många celler genom en kontrollerad »själv-
mordsprocess« som kallas programmerad eller, ibland, fysio-
logisk celldöd. Den mycket använda termen »apoptos« syftar
på de typiska morfologiska förändringar som oftast är före-
nade med detta slags celldöd. Hos den vuxna individen sker
den kvantitativt mest betydelsefulla, reglerade cellomsätt-
ningen i hud, tarmslemhinna och benmärg.

Den programmerade celldöden uppmärksammades först
av histologer och utvecklingsbiologer, som kunde notera att
celldöd förekom under den normala  embryonalutvecklingen,
exempelvis vid den metamorfos som sker hos insekter eller
när svansförande yngel utvecklas till fullvuxna grodor [2].
Man beskrev olika slags morfologiska förändringar förknip-
pade med embryonal celldöd, men gjorde inga försök att klar-
lägga orsaker eller mekanismer. Ilya Mechnikov, som fick
Nobelpriset 1908 för sin upptäckt av fagocytosen, skrev i ett
arbete rörande metamorfosen hos Calliphora att hans uppfatt-
ning var att larverna förstördes av fagocyter. Det var först i

mitten av 1900-talet, som betydelsen av kontrollerad celldöd
för den normala embryonal- och fosterutvecklingen framstod
i ett klarare ljus.

Även hos det mänskliga fostret avlägsnas embryonala
strukturer som ej längre behövs genom programmerad cell-
död. Till dessa strukturer hör den »simhud« som ursprungli-
gen anläggs mellan fingrar och tår. Programmerad celldöd är
också viktig för den normala skelettutvecklingen liksom för
att skapa ihåliga strukturer, t ex tarm. Genom samma meka-
nism elimineras också det stora överskott av nervceller som
bildas under hjärnans utveckling. Blockeras denna process le-
der detta till fosterdöd till följd av den ohämmade cellprolife-
rationen i centrala nervsystemet.

Det stora genombrottet för förståelsen av programmerad
celldöd skedde när årets Nobelpristagare upptäckte att speci-
fika gener styr cellens dödsprogram i rundmasken C elegans.
Detaljerade studier av denna enkla organism visade att det un-
der utvecklingen till vuxen hermafrodit alltid dör exakt 131
av de 1 090 cellerna och att denna naturliga celldöd regleras
av en unik uppsättning gener. 

Sydney Brenner – etablerade C elegans som modell
Sydney Brenner belönas för att ha etablerat C elegans (Figur
2) som en ny modellorganism. Detta skapade en unik möjlig-
het att koppla genetisk analys till celldelning, cellmognad och
organutveckling – och samtidigt kunna iaktta dessa processer
i mikroskop. Hans upptäckter lade grunden till årets pris. 

Under 1950- och det tidiga 1960-talet lämnade Brenner
mycket viktiga bidrag till vår förståelse av den genetiska ko-
den, genreglering och proteinsyntes, och han arbetade då med
mutationsanalys i bakterier och bakteriofager för att kartläg-
ga dessa processer. Det tidiga 1960-talet blev en brytningspe-
riod då Brenner och en rad andra forskare såg många av de
grundläggande principerna kring den genetiska koden såsom
fastlagda. De hyste en önskan att fortsätta studera genfunk-
tioner i mer komplexa, flercelliga system än bakterier, som då
var den förhärskande organismen för deras studier. 

Medan andra forskare kom att använda sig av möss, ba-
nanflugor och fiskar, började Brenner fundera kring möjlig-
heterna att överföra de genetiska och experimentella tekniker
han använt inom bakterie- och bakteriofagforskningen till
flercelliga eukaryota organismer. Han fann då, som diskute-
rats ovan, att ingen då använd organism var helt lämpad för
detta. Ett beslut att introducera en helt ny modellorganism
mognade därför fram hos Brenner. Både genom brevväxling
med Max Perutz och senare i en klassisk ansökan till Medical
Research Council i England 1963, beskrev Brenner sitt val av
nematoden Caenorhabditis elegans och de potentiella förde-
lar den erbjöd. 

Brenner skrev bl a i ansökan: »We should like to attack the
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Figur 1. Celldelning, celldifferentiering och programmerad cell-
död samverkar för en korrekt utveckling från befruktad äggcell
till vuxen individ, via embryo- och fosterstadier. Celler differen-
tieras vid givna tidpunkter under utvecklingen, och programme-
rad celldöd är en naturlig del av vår utveckling, bl a för att elimi-
nera simhud mellan fingrar och tår samt för att inre genitalia
hos män och kvinnor skall bildas på korrekt sätt. 

Figur 2. Rundmasken Caenorhabditis elegans visade sig vara
idealisk för att studera cellmognad och organutveckling. C ele-
gans, som är cirka 1 mm lång, har kort generationstid och är så
genomskinlig att celldelningar kan följas direkt i mikroskopet,
den kan dessutom odlas i stort antal. De runda strukturerna i
denna bild (en modifierad färgscannad bild) är ägg.
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problem of cellular development … choosing the simplest
possible differentiated organism and subjecting it to the ana-
lytical methods of microbial genetics. Thus we want a multi-
cellular organism which has a short life cycle, can be easily
cultivated and is small enough to be handled in large numbers,
like a microorganism. It should have relatively few cells so
that exhaustive studies of lineage and patterns can be made,
and should be amenable to genetic analysis. We think we have
a good candidate in the form of a small nematode worm, Cae-
norhabditis elegans. To start with we propose to identify ev-
ery cell in the worm and trace lineages. We shall also investi-
gate the constance of development and study its genetic con-
trol by looking for mutants.«

Ett klokt val som gav förenklad genetisk analys. Brenner ut-
vecklade vid LMB (Laboratory of Molecular Biology) i
Cambridge, England, under slutet av 1960- och början av
1970-talet en rad tekniker som gjorde det möjligt att på ett ra-
tionellt sätt använda C elegans som modellorganism. I en
nyckelpublikation från 1974 [3] visade han att mutagenes
kunde användas för att skapa mutationer i olika gener, och att
effekten av mutationerna kunde avläsas i specifika föränd-
ringar i nematodens utseende och beteende. För att inducera
mutationerna i C elegans valde Brenner att exponera dem för
det mutagena ämnet etylmetansulfonat (EMS), vilket med
framgång hade använts i encelliga system. Brenner utarbeta-
de ett protokoll där dosen EMS titrerades in så att i genom-
snitt en mutation per genom erhölls. 

Här visade det sig också klokt att Brenner bland olika möj-
liga rundmaskarter valt just C elegans, som normalt är her-
mafrodit. Detta förenklade den genetiska analysen betydligt,
då den kunde självbefruktas, vilket ledde till att homozygota
mutationer snabbt kunde erhållas. I den första studien inrik-

tade han sig främst på att identifiera mutanter som uppvisade
förändringar i sitt rörelsemönster, men det framgick snabbt att
tekniken var generellt applicerbar för i stort sett alla olika ty-
per av mutationer som på något sätt kunde iakttas. 

Nära 300 mutationer identifierades i den första studien och
de kunde kopplas till effekter i cirka 100 gener. Denna analys
var av vittomfattande betydelse, eftersom den visade att ett
stort antal olika fenotyper kunde erhållas och grupperas ge-
netiskt, och det var med EMS-teknologin som bl a celldöds-
mutanterna sedan togs fram. Kombinationen av det nya mo-
dellsystemet C elegans och möjligheten till mutationsanalys
lade grunden till årets Nobelpris. Retrospektivt sett bör tillfo-
gas att Brenners val av C elegans inte bara visade sig vara
djärvt och framsynt och att i stort sett alla förhoppningar som
han själv utställde i början på 1960-talet har infriats, utan ock-
så att Brenner initialt möttes med stor skepsis i forskarsam-
fundet, eftersom nematoden ansågs för morfologiskt »ena-
handa«. Denna spolformade lilla rundmask hade inte en lika
spektakulär kroppsform som t ex en bananfluga, utan sakna-
de ben, antenner, behåring och annat som gjorde det enkelt att
identifiera mutanta former i flugan. Många trodde därför att
en omfattande mutationsanalys skulle bli mycket svår eller
omöjlig att genomföra. 

Brenner fick dock rätt, och han blev den oomtvistade fa-
dersgestalten för all C elegans-forskning och skapade en
»skola« av forskare där nästan alla inom C elegans-fältet, in-
klusive de två övriga pristagarna J Sulston och R Horvitz, till-
bringat någon tid vid det klassiska LMB i Cambridge. 

John Sulston – konstruerade cellsläktträd
John Sulston kom till Brenner och LMB 1969 för att under-
söka nervsystemets utveckling i C elegans. Sulston fann att
antalet celler i det ventrala nervsystemet ökade efter avslutad
larvutveckling, alltså i den »riktiga« rundmasken. Detta var
ett oväntat fynd som stred mot dogmerna i fältet, och Sulston
försökte reda ut hur denna cellökning gick till. 

Initialt var det svårt att i mikroskopet följa cellernas del-
ningar och förflyttningar i den levande rundmasken, men
Sulston utarbetade en teknik där han lät en levande nematod
ligga på en agarplatta med en liten droppe bakterier i sin när-
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Figur 3. Ett schematiskt cellsläktträd som
startar från en cell och där släktskapet mellan
fyra celler som bildats genom celldelning
åskådliggörs. De olika cellerna differentierar
till nya celltyper vid olika stadier i släktträdet.
En av cellerna i släktträdet (överkorsad) elimi-
neras genom programmerad celldöd. 

Figur 4. Ced-9 blockerar programmerad cell-
död genom att binda till ced-4. Då så inte sker
reagerar ced-4 med ced-3, vilket leder till att
ced-3 aktiveras och spjälkar ett antal cellulära
proteiner med celldöd som följd. Ced-9 kan
även utöva en viss hämmande effekt direkt på
ced-3-aktiviteten genom att själv tjäna som
klyvbart substrat för ced-3. 

ced-9

ced-4 ced-3 celldöd

Figur 5. Celldödsgenerna från C elegans har konserverats un-
der evolutionen, och deras motsvarigheter bildar nu den mito-
kondriella signaleringsvägen för celldöd i våra vävnader. En
skillnad mellan de två reaktionsvägarna är att ced-4, då det ej
längre binder ced-9, kan direkt reagera med och aktivera ced-3,
medan aktiveringen av caspaser via motsvarande reaktionsväg
hos vertebrater kräver att ced-4-homologen Apaf-1 först binder
och bildar ett oligomert komplex med från mitokondrierna fri-
satt cytokrom c innan bindning och aktivering av caspas-9 kan
ske.
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het. Eftersom bakterier är den huvudsakliga matkällan för C
elegans, rörde sig rundmasken då så långsamt och över ett så
begränsat område runt bakteriedroppen att den kunde följas
under mikroskopet under sin tillväxtfas. Genom att också läg-
ga på ett täckglas på rundmasken och använda sig av No-
marski-optik (interferensfaskontrast) i mikroskopet lyckades
Sulston kartlägga hur celler vandrade in i nervsystemet, hur
de delade sig, och (vilket var av stor vikt för de senare studi-
erna) hur celler reproducerbart dog. Sulston noterade att för-
loppet var detsamma när olika rundmaskar jämfördes. Att
celldelningar, cellförflyttningar och celldöd skulle vara kon-
stanta processer mellan olika individer var ett mycket viktigt
och inte alls väntat fynd. 

Gav detaljerna i dödsprocessen. Baserat på detta kunde han
sålunda konstruera ett »cellsläktträd« för hur cellerna inbör-
des var relaterade till varandra genom de olika celldelningar-
na, och exakt vilka celler som dog. Sulston publicerade dessa
data i ett mycket viktigt arbete 1976 [4], och det var det förs-
ta kompletta cellsläktträdet för en del av utvecklingen i en
flercellig organism (Figur 3). 

Under arbetet med cellsläktträdet noterade Sulston, som
antytts ovan, också att celler reproducerbart dog. Tack vare
släktträdets normala avsaknad av variabilitet, kunde han i de-
talj kartlägga de olika morfologiska skeendena under döds-
processen. Denna började med att cellerna blev runda och re-
fraktila, varefter de minskade i volym och gränsen mellan kär-
na och cytoplasma suddades ut för att de sedan  skulle fago-
cyteras av omgivande celler och snabbt försvinna. Detta var
första gången man kunde påvisa att programmerad celldöd re-
producerbart dödar specifika celler i organismen och också
första gången man kunde iaktta detta förlopp direkt i mikro-
skopet. Även detta är beskrivet i Sulstons klassiska arbete från
1976. 

Slutligen kunde Sulston också beskriva, genom att använ-
da sig av Brenners EMS-mutagenesprotokoll, att en mutation
i en gen som var viktig för cellernas dödsprocess kunde påvi-
sas. Det var den första gen som kunde kopplas till program-
merad celldöd. Sulston kallade genen nuc-1 och visade att det
protein som kodas från denna gen är ett endoribonukleas som
bryter ned den döda cellens arvsmassa. Detta fynd publicera-
des också i arbetet från 1976. 

Sulston bidrog också senare med att identifiera två andra
celldödsmutationer, ced-1- och ced-2 [5]. Sammantaget kom
Sulstons data, och tillgången till de av Sulston karakterisera-
de generna för programmerad celldöd, att bli mycket viktiga
för Robert Horvitz forskning kring programmerad celldöd. I
de mutanter som kartlades av Sulston hade de döende celler-
na en förlängd dödsfas, så att de lättare kunde iakttas under
mikroskopet, vilket väsentligen underlättade identifieringen
av nya mutationer (se nedan). 

Robert Horvitz – identifierade celldödsgener
Robert Horvitz fick sin grundläggande universitetsutbildning
vid MIT och sin forskarutbildning hos James Watson och
Walter Gilbert vid Harvard, där han erhöll sin PhD 1974.
Med denna molekylärbiologiska bakgrund kom han samma
år till Sydney Brenners laboratorium vid LMB i Cambridge
för att delta i den C elegans-forskning, som sedan några år  på-
gick där. John Sulston blev hans huvudsakliga samar-
betspartner, och han blev snabbt delaktig i undersökningarna
av den postembryonala cell- och organutvecklingen i C ele-
gans, av vilka det klart framgick att programmerad celldöd
var en del av den normala utvecklingen och som ledde till sö-
kandet efter gener som reglerar denna celldöd [6]. 

Regelbundenheten och uniformiteten hos celldödsproces-
sen talade således för att den var genetiskt reglerad och skul-

le kunna studeras genom att framkalla och analysera effekter
av mutationer i kritiska gener. Teknik för att åstadkomma
cellsläktträdsmutanter hos C elegans genom tillförsel av EMS
hade utvecklats och använts tidigare av Brenner, och genom
att använda sig av samma teknik kunde Horvitz och Sulston
isolera och genetiskt karakterisera 24 mutanter som följd av
mutationer i 14 gener med effekter på den postembryonala
cellinjeutvecklingen [7]. Flera av dessa och andra på liknan-
de sätt framkallade mutanter kom till användning i de fortsat-
ta studier, som bl a skulle leda till kartläggningen av den ge-
netiska regleringen av den programmerade celldöden.

Visade också på skyddande gen. År 1978 återvände Horvitz
till USA och MIT, där han byggde upp sitt eget laboratorium
med avsikt att studera den genetiska regleringen av program-
merad celldöd i C elegans. 1982 kom den första rapporten rö-
rande ced-3, och i ett nyckelarbete 1986 identifierades de
båda egentliga dödsgenerna, ced-3 och ced-4, samt visades att
båda dessa måste vara funktionsdugliga för att programmerad
celldöd skall äga rum [8]. 

Senare kunde Horvitz visa att en annan gen, ced-9, skyd-
dar mot celldöd genom att samverka med ced-4 och ced-3 (Fi-
gur 4). Ced-9 har därför den övergripande kontrollen av cell-
överlevnad/celldöd hos C elegans genom att reglera ced-4-
och ced-3-aktiviteterna. Om ced-9-genen brister i funktion
sker en i princip ohämmad celldöd, medan en bristande ced-
3-funktion leder till att den programmerade celldöden uteblir
och att den vuxna nematoden får 131 extra celler.

I sitt fortsatta arbete har Horvitz identifierat och karakteri-
serat ytterligare ett antal gener som deltar i regleringen av
celldödsprocessen [9]. Flera cellspecifika gener (ces-2, ces-1,
tra-1 etc) har visats kunna initiera celldöd genom att aktivera
en gen, EGL-1, som i sin tur inaktiverar ced-9 och härigenom
aktiverar ced-4 och ced-3. 

Horvitz har också ägnat stort intresse åt de s k fagocytos-
generna, dvs de gener som reglerar avlägsnandet och ned-
brytningen av den döda cellen. Dessa är nu sju till antalet och
utgör två grupper, vilka antas reglera två parallella fagocy-
tosvägar. De första mutationerna i dessa gener (ced-1,ced-2)
beskrevs av Sulston och medarbetare redan 1983 [5] och kom
att utnyttjas i den fortsatta forskning som bl a ledde till upp-
täckten av ced-3 och ced-4. Som framgår nedan har det nu för
samtliga fagocytosgener påvisats motsvarigheter hos andra
arter, inklusive människa.

Nematoder och människa – likheter och olikheter
Det står nu helt klart att upptäckten och kloningen av de oli-
ka celldödsgenerna i C elegans och identifieringen av gener
med motsvarande funktion hos andra arter har varit av störs-
ta betydelse för att förstå celldödsprocessen och dess regle-
ring hos såväl nematoder som människa. I själva verket har
den genuppsättning som kontrollerar celldöd i C elegans kon-
serverats under evolutionen, och den motsvarar nu en av de
signaleringsvägar som leder till celldöd i våra organ. Upp-
täckten att ced-3 kodar för en medlem av den s k caspasfa-
miljen ledde direkt till att betydelsen av dessa proteaser för
celldöd hos oss och andra vertebrater kunde klarläggas. En
ced-4-homolog, Apaf-1, kunde senare identifieras och visas
vara viktig för caspasaktivering via den mitokondriella sig-
naleringsvägen i våra vävnader. 

Kloningen av ced-9 avslöjade likheter med den mänskliga
överlevnadsgenen Bcl-2, som senare kunde visas hämma pro-
grammerad celldöd i ced-9-deficienta mutanter av C elegans
[10], vilket talade mycket starkt för att de molekylära meka-
nismerna vid programmerad celldöd konserverats under evo-
lutionen. 

Slutligen har EGL-1 i C elegans funktionella och mole-
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kylära likheter med den s k BH3-only-familjen av Bcl-2-lika
proteiner, vilka kan inducera celldöd när de överuttrycks i
däggdjursceller. Konserveringen av celldödsgener från ne-
matoder till vertebrater illustreras schematiskt i Figur 5. Även
om likheterna är slående, skall det dock påpekas att regle-
ringen av celldödsprocessen är mycket mera komplex hos
högre organismer än hos nematoder. Vid sidan av den kon-
serverade, mitokondriella vägen till celldöd finns hos oss ett
flertal andra aktiveringsmekanismer, t ex olika dödsrecepto-
rer på cellytan samt ett antal intracellulära proteiner som mo-
dulerar aktiveringsprocessen. Det kan vidare påpekas att ett
enda caspas hos C elegans motsvaras av en familj på 14 med-
lemmar hos oss samt att nematodens ced-9 skall jämföras med
en familj av ett 25-tal Bcl-2-proteiner. 

Pristagarnas forskning efter de prisbelönta upptäckterna
Sydney Brenner flyttade efter att ha slutat som chef för LMB
i Cambridge i samband med sin pensionering till Scripps Re-
search Institute, La Jolla, USA, i början av 1990-talet. Där
startade han ett nytt forskningsprojekt som syftade till att kart-
lägga genomet hos puffer-fisk (Fugu fugu), som har ett osed-
vanligt kompakt genom. Projektet har krönts med framgång,
då den fullständiga sekvensbestämningen av puffer-fiskens
genom nyligen har slutförts. 

John Sulston har fortsatt sitt arbete inom C elegans-fältet.
Efter att ha varit den drivande kraften inom kartläggningen av
det fullständiga cellsläktträdet fokuserade han sin forskning
på genomik. Han utvecklade en rad nyckeltekniker för kart-
läggning av arvsmassan och var, som chef för the Sanger Re-
search Center i Hinxton, den ledande både inom det projekt
som sekvensbestämde hela C elegans genom och senare även
det mänskliga genomet. 

Robert Horvitz har fortsatt att studera programmerad cell-
död i C elegans-systemet. På senare tid har tonvikten legat på
fagocytosgener och deras eventuella betydelse också för själ-
va dödandet. Han har även studerat hur transkriptionsfaktorer
som reglerar celldödsmaskineriet och hur celldöd spelar en
viktig roll för könsutvecklingen hos C elegans, dvs till hane
eller hermafrodit. 

Upptäckternas betydelse nu och i framtiden
Brenners insats – att introducera C elegans som ett nytt expe-
rimentellt modellsystem – har varit av yttersta vikt inte bara

för att förstå den programmerade celldöden, utan också för
många andra forskningsfält. C elegans har sedan 1970-talet
etablerat sig som ett av de viktiga modellsystemen, tillsam-
mans med bl a möss, bananfluga och jäst, där viktiga biome-
dicinska frågor idag studeras med stor framgång. Dess bety-
delse härrör fortfarande till stor del från möjligheten att kom-
binera genetisk analys med visualisering av olika cellulära
processer i det levande djuret, vilket är unikt för detta system. 

De genetiska metoder som används i C elegans har grad-
vis förfinats jämfört med den ursprungliga EMS-teknologin,
bl a genom tillgång på rörliga genetiska element som kan in-
sättas i arvsmassan och som underlättar den efterföljande klo-
ningen av generna, men grundtanken är fortfarande densam-
ma som vid Brenners arbete för trettio år sedan. Idag finns det
flera hundra forskningslaboratorier som utifrån C elegans
som modellsystem detaljerat studerar processer såväl gene-
tiskt som morfologiskt, vilket inte går att uppnå i andra
system. All denna forskning går tillbaka till att Brenner intro-
ducerade C elegans som modellsystem. 

Forskning kring C elegans är viktig för många olika områ-
den, bl a för utvecklingsbiologi, sinnesfysiologi och för stu-
dier kring olika intracellulära signalvägars uppbyggnad och
funktion. Samverkan mellan olika transkriptionsfaktorgener
vid t ex myogenes har delvis klarlagts tack vare experiment i
C elegans. Analys av rundmaskens »luktsystem« på genetisk
och molekylär nivå har tillfört helt ny kunskap om luktrecep-
torers specificitet för olika dofter. 

Slutligen har de gener och proteiner som ingår i olika int-
racellulära signalvägar kunnat kartläggas tack vare C elegans,
exempelvis för ras/map-kinas- och Notch-signaleringsvägar-
na. Studier av Notch-signalvägen i C elegans har också lett till
upptäckten av nya protein som påverkar hur både Notch-re-
ceptorn och APP (amyloid precursor protein) proteolytiskt
klyvs. Det sistnämnda är av stor vikt för att förstå den ärftliga
formen av Alzheimers sjukdom. Tekniken att göra storskali-
ga genetiska analyser (genetic screens) för att identifiera nya
gener som interagerar med en känd gen är bäst utvecklad i C
elegans, även jämfört med bananfluga. 

Som nämnts ovan är den programmerade celldöden av
utomordentlig vikt, såväl för den normala embryonal- och
fosterutvecklingen som för upprätthållandet av homeostas i
våra vävnader och organ. Hos den vuxna individen måste det
stora antalet nybildade celler balanseras genom ett kontrolle-

Läkartidningen  ❙ Nr 41  ❙ 2002  ❙ Volym 99 4031

Figur 6. Betydelsen av störningar i reglering-
en av celldödsprocessen för uppkomst av vis-
sa sjukdomar. En välfungerande process är
nödvändig för att bibehålla homeostasen i
våra vävnader. Störningar kan resultera i för
mycket respektive för litet celldöd, och i figu-
ren listas vissa sjukdomar som har förknip-
pats med sådana tillstånd. Man har också nu
funnit sjukdomar som kunnat härledas till
mutationer i vissa celldödsgener. (SLE, syste-
misk lupus erythematosus.)
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rat avlägsnande av motsvarande antal redan existerande cel-
ler. Detta leder till att en människa (cirka 70 kg kroppsvikt)
förlorar ungefär 1,2 kg vävnad per dygn genom programme-
rad celldöd. Under en livstid beräknas vi omsätta tarmepitel
motsvarande nära 40 km slemhinna och 3 ton hematopoetisk
vävnad i benmärgen. Under selektionsprocessen i tymus eli-
mineras mer än 90 procent av de kortikala tymocyterna.

Trots dessa imponerande siffror är det först på senare tid
som processen kommit att uppmärksammas och tilldra sig ett
ökande medicinskt intresse. En anledning härtill är att det be-
roende på effektiv fagocytos normalt inte sker någon ansam-
ling av döda celler i vävnaderna och att processen därför länge
förblev oupptäckt vid mikroskopering. En annan är att det är
först på senare tid, och främst genom årets Nobelpristagares
insatser, som vi börjat förstå de molekylära mekanismerna för
programmerad celldöd och de möjliga medicinska konse-
kvenserna av störningar i processen.

Forskning för att förstå sjukdomsprocesser. Cellens inneboen-
de dödsprogram är naturligtvis normalt välkontrollerat, men
den senaste tidens forskning har visat att defekter i dess re-
glering förekommer vid olika sjukdomar [11]. Enkelt uttryckt
kan man tänka sig att det vid en del sjukdomar, såsom aids och
vissa neurodegenerativa tillstånd, sker en förlust av celler till
följd av för mycket celldöd (eller celldöd som äger rum på fel
plats och vid fel tidpunkt), medan andra sjukdomar känne-
tecknas av för litet apoptos och därmed överlevnad av celler
som normalt sett skulle ha dött (Figur 6). 

Till den senare kategorin hör bl a autoimmuna sjukdomar
och cancer. Nya undersökningar talar vidare för att en bety-
dande del av celldöden vid akuta lesioner som stroke och
hjärtinfarkt sker genom programmerad celldöd och att storle-
ken på infarkten kan minskas betydligt om sådan celldöd
hämmas. 

Samma sak gäller vid vissa former av svår sepsis, där pro-
gnosen kan förbättras genom att motverka förlusten av B- och
T-celler till följd av programmerad celldöd. 

För den stora gruppen av infektiösa sjukdomar gäller ge-
nerellt att de nya kunskaperna om de molekylära mekanis-
merna för programmerad celldöd lärt oss att bättre förstå hur
bakterier och virus angriper och dödar eller utnyttjar våra cel-
ler. Virus kan t ex antingen döda värdceller genom att indu-
cera celldöd (ebolavirus) eller hålla dem vid liv som produ-
center av nya virus genom att inducera proteiner som för-
hindrar celldöd. Vid bakteriell patogenes är induktion av pro-
grammerad celldöd i målceller en viktig mekanism. Shigella
gör så i tarmens makrofager genom att direkt slå på det gene-
tiska celldödsprogrammet.

Hur kan kunskapen utnyttjas terapeutiskt? Den stora utma-
ningen är nu att förstå hur man skall kunna utnyttja de nyvun-
na kunskaperna om celldödsmekanismer terapeutiskt utan att
störa den normala processen i icke sjuk vävnad. Med andra
ord: Hur skall man kunna inducera celldöd selektivt i t ex tu-
mörceller utan att också skada icke maligna celler? Omvänt
gäller huruvida man kan tänka sig att hämma celldödsproces-
sen under någon längre tid med risk för att t ex genetiskt ska-
dade celler, som normalt avlägsnas genom denna process, kan
överleva och bli ett hot mot organismen. 

Det kommer att fordras mycket ytterligare forskning för att
besvara dessa frågor. Vi är dock övertygade om att man snart
kommer att se en terapeutisk tillämpning av de nyvunna kun-
skaperna om celldödsprocessen vid vissa akuta tillstånd (in-
farkt, sepsis). Vad gäller cancerbehandling, slutligen, är det
viktigt att konstatera att huvuddelen av den redan tillgängliga
terapiarsenalen just syftar till att åstadkomma programmerad
celldöd i maligna celler och att problemen härvidlag mer gäl-

ler att undvika skador på annan vävnad samt resistensutveck-
ling.
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