
2034 Läkartidningen  ❙ Nr 23  ❙ 2003  ❙ Volym 100

Aktuellt och reportage

Ny studie ger ökad förståelse om hjärnan

Samspelet mellan två olika sig-
nalmolekyler bestämmer när och
hur de nervceller som senare ut-
vecklas till kortex bildas under
fosterutvecklingen. Det visar en
ny svensk studie. Identifieringen
av dessa molekyler kan ha stor
betydelse för bland annat den
fortsatta stamcellsforskningen. 

❙ ❙ Thomas Edlund, Umeå centrum för
molekylär medicin vid Umeå universi-
tet, leder en forskargrupp som under
10–15 år har studerat den tidiga utveck-
lingen av centrala nervsystemet. I en ny
studie visar Thomas Edlunds grupp i 
samarbete med forskare i USA att två
signalmolekyler, Wnt och fibroblast
growth factor (FGF), är helt centrala i
den process som leder till bildandet av
de tidiga hjärnstrukturer som senare ut-
vecklas till bland annat kortex och basa-
la ganglier. Studien har nyligen publice-
rats i nätupplagan av Nature Neurosci-
ence. 

Att endast två signalmolekyler kan ge
upphov till de mest avancerade delarna
av hjärnan förklaras med ett raffinerat
samspel, där tidpunkt, koncentration och
ordningsföljd på molekylernas aktivitet
är avgörande. 

Ett av de första besluten som tas un-

der fosterutvecklingen är vilka celler
som ska ingå i det centrala nervsystemet,
och strax efter vilka som specifikt ska

utvecklas till kortex. Detta sker redan de
första veckorna under embryots utveck-
ling, säger Thomas Edlund, vars resultat
bygger på studier med kycklingembry-
on.  

Viktiga för stamcellsforskningen
Upptäckten av vad som styr bildandet av
bland annat kortex, och i vilken ordning
och vilka koncentrationer signalerna
samspelar, leder inte bara till en ökad
förståelse för hur hjärnan fungerar. Den
kan på sikt också leda till ökade möjlig-
heter att hitta behandlingar då nervceller
i hjärnan skadats på grund av exempel-
vis någon neurologisk sjukdom. Upp-
täckten är också ett viktigt bidrag till
bland annat stamcellsforskningen, säger
Thomas Edlund. 

– Vill man styra stamceller att ut-
vecklas till nervceller som motsvarar
dem som finns i centrala nervsystemet
måste man kunna kontrollera dessa två
signalmolekyler. Det är en förutsättning. 

Wnt och FGF kan även aktiveras i en
fullt utvecklad hjärna, och en teori är att
de bidrar till att reparera skadade nerv-
celler i centrala nervsystemet hos en
vuxen individ.

Peter Örn

peter.orn@lakartidningen.se

❙ ❙ Under patologernas vårmöte på Li-
dingö i maj bildade Sveriges obduk-
tionstekniker yrkesförbundet Svensk
förening för obduktionstekniker.

Professor Christer Sundström på
Uppsala Akademiska sjukhus och tidi-
gare ordförande i Patologföreningen är
mycket positiv till initiativet. 

– Genom yrkesföreningen kan de
samverka tydligare med Patologför-
eningen utifrån en gemensam värde-
grund. Obduktionsteknikernas arbete är
mycket speciellt och viktigt för samhäl-
let och något som vi inte kan vara utan.

– Idag är det brist på välutbildade ob-
duktionstekniker, vilket är en sak för-
eningen kan ta tag i. Det är även brist på
patologer, vilket gör obduktionstekni-
kernas arbete än viktigare.

Till ordförande i föreningen valdes
Nils-Olof Nilsson från Halmstad.

Claes Hindenfeldt

frilansjournalist

❙ ❙ Tillämpningen av flera EU-direktiv,
som reglerar läkarnas arbetstider, skapar
problem i Frankrike. 

Läkarna på de offentliga sjukhusens
akutavdelningar i Parisregionen har där-
för genomfört en rad strejker under de
senaste veckorna. 

Sedan första januari ska de inte arbe-
ta mer än 48 timmar i veckan, jourtjänst-
göringen ska inräknas i arbetstiden och
de ska ha rätt till en nattvila på 11 timmar
mellan varje arbetspass. 

– Plötsligt har man blivit medveten
om hur mycket vi egentligen jobbar. Det
går inte att tillämpa reglerna i praktiken,
eftersom det inte finns tillräckligt med
läkare. Men vi vill ha en ordentlig kom-
pensation för de timmar vi arbetar ut-
över den lagliga arbetstiden, säger Phi-
lippe Aillères, som är generalsekretare i
akutläkarnas förbund, AMUHF. 

De strejkande kräver också att ett stort
antal behöriga läkare, som enligt Phi-
lippe Aillères ofta är de som får verk-
samheten på akutavdelningarna att fun-
gera, får fasta tjänster. 

– Förhållandena på akutavdelningar-
na har försämrats under de senaste åren.
Det beror både på att antalet patienter har
ökat och på att sjukhusen drar ner på säng-
platser, vilket gör att vi har svårigheter
med att slussa patienterna vidare till andra
avdelningar, säger Philippe Aillères. 

Anna Trenning-Himmelsbach 

frilansjournalist

EU-direktiv skapar problem i Frankrike

Rättelse:
Anders Ekbom sitter kvar i CS

I förra veckans nummer av Läkar-
tidningen (nr 22/2003) kallade vi
på innehållssidan felaktigt Anders
Ekbom för »avgående ledamot i 
centralstyrelsen«. Ledamot i
centralstyrelsen (CS) är han. Men
inte avgående. Han sitter kvar. 

Nytt yrkesförbund 
för patologer

Professor Thomas Edlund vid Umeå
universitet har lett den forskargrupp som
nu har visat vilka signaler under
fosterutvecklingen som styr bildandet av
hjärnans mest avancerade del: kortex.
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