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Vår kropp byggs upp av ungefär 1014 celler, som alla har speciella uppgifter, till exempel
muskelceller, olika blodceller, nervceller, och många fler... Alla dessa celler har samma inform-
ation från sin DNA. Sedan en cell bildats i kroppen finns där signaler som aktiverar ett av många
program som bestämmer celltypen och cellens uppgift. Processen när celler utvecklar ett speciellt
program kallas ”differentiering”. Tillväxt av cellerna är en reglerad process för att kontrollera
deras antal. I vanliga fall slutar differentierade celler att tillväxa. Regleringen av cellernas tillväxt
kan störas till exempel efter bestrålning, efter kontakt med cancerframkallande kemikalier eller av
tumörvirus. Det kan leda att cellerna växer och delar sig okontrollerat, och kan bilda en tumör.

Eftersom cancer kan beror på många olika fel i tillväxtreglering av olika celltyper finns det
också många typer av cancer. Därför finns det ingen universell behandlingsmetod som verkar mot
alla typer av cancer. Tyvärr finns det cancertyper som det inte finns någon behandlingsmetod mot.
Neuroblastom är en sådan cancertyp. Fastän många forskar om neuroblastom vet man fortfarande
inte vilken skada på DNA som orsakar denna cancertyp. Neuroblastom drabbar mest spädbarn och
yngre skolbarn. Den här tumören uppkommar i det växande perifera nervsystemet, och prognosen
för många patienter är dålig.

Neuroblastomceller i cellkultur är ett mycket intressant forskningsområde. Om man tillsätter en
speciell kemikalie (phorbolester) till neuroblastomceller i en petriskål, så börjar cellerna att differ-
entiera till neuronala celler. Eftersom differentierande neuroblastomceller bildar neuriter och
producerar samma typ av proteiner som man har hittat i normala nervceller vet man att neuro-
blastomceller i cellkultur differentierar på ungefär samma sätt som i kroppen.Neurblastomceller
kan därför användas som en modellsystem för differentiering av nervceller i kroppen.

Receptorsignaleringsgruppen på Rudbecklaboratoriet, Uppsala Universitetet, arbetar med
neuroblastomceller. De vill ta reda på hur signalmolekyler aktiverar differentiering och stoppar
celldelningen i cellerna. Kanske kan man i framtiden finna en behandlingsmetod mot
neuroblastom, om man vet mer om hur differentieringen fungerar. Mitt projekt gick ut att
undersöka vilken roll p21cip1/WAF1  spelar vid differentiering av neuroblastomceller. p21cip1/WAF1 är
ett viktigt protein som uttrycks vid differentiering av neuroblastomceller och kan bromsa
celldelningen i många andra celltyper. p21cip1/WAF1  regleras på olika sätt och effekter av p21-
uttryck kan variera i olika celltyper. Jag skulle undersöka om p21cip1/WAF1 kunde inducera
differentiering eller stoppa celltillväxten. För att studera effekterna av p21cip1/WAF1  odlade jag
Escherichia coli -bakterier innehållande en DNA-molekyl som uttryckte p21cip1/WAF1-proteinet.
Sedan isolerades p21cip1/WAF1-kodande DNA ur bakterierna. För att uttrycka p21cip1/WAF1 -proteinet
i neuroblastomceller fördes DNAt in i dessa celler. För att se vilka celler som tagit upp
p21cip1/WAF1 -DNA transfekterades cellerna samtidigt med annat DNA. Detta DNA uttryckte ett
protein, som sände ut grönt ljus vid bestrålning med ljus av en viss våglängd, så att jag kunde
identifiera celler som har tagit upp DNAt. Med Western Blot (som är en metod att hitta ett
speciellt protein) kunde jag påvisa att p21cip1/WAF1  uttrycktes i stor mängd. Fastän cellerna
uttryckte mycket p21cip1/WAF1 , så observerades ingen effekt på cellernas differentiering och
delning. Jag kontrollerade också om halten av p21cip1/WAF1 –proteiner påverkade celldöd. Men
ingen skillnad i celldöd observerades mellan celler som uttryckte p21cip1/WAF1  och celler som inte
uttryckte p21cip1/WAF1 .

Mer forskning krävs för att ta reda på varför p21cip1/WAF1-uttryckande neuroblastomceller inte
slutade växa. Det är möjligt att p21cip1/WAF1–proteinet inte var funktionellt. Det kan beror både på
vektorn som användes i transfektionen och på neuroblastomcellernas genetiska konstitution.
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