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Få kroppen att laga sig själv
En satsning från AFA Försäkring på forskning i regenerativ medicin
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Den medicinska forskningen har gett oss 
tillgång till läkemedel och behandlingar 
för många allvarliga sjukdomar. Detta 
har gett ökad livskvalitet och livslängd. 
Men fortfarande är mycket av det sjuk
vården erbjuder begränsat till att lindra 
symptom, att faktiskt bota en sjukdom är 
fortfarande svårt. Ofta får man förlita sig 
på kroppens egen förmåga att reparera 
och läka.

Detta kan komma att ändras som ett 
resultat av utvecklingen inom området 
regenerativ medicin, den kliniska till
lämpningen av stamcellsterapi. Förenklat 
går regenerativ medicin (RM) ut på att 
underlätta och påskynda kroppens egna 
läkande funktioner. RM baseras på 
behandling med stamceller och har en 
botande effekt. Vissa behandlingsmetoder 
inom RM, t ex benmärgstransplantation, 
har använts länge men förfinas fort
löpande allteftersom de grundläggande 
biologiska mekanismerna klarläggs.

Forskningen om RM har intensifierats 
de senaste åren. Den handlar om att 
beskriva de biologiska mekanismerna, 
att ta fram säkra och effektiva metoder 
att nå målorganen, t ex hjärtat, hjärnan 
eller benmärgen, och att identifiera de 
sjukdomar och skador som bäst lämpar 
sig för behandling med RM.

Det övergripande syftet med AFA För
säkrings femåriga forskningsprogram, är 
att öka kunskapen om RM med särskild 
inriktning på de sjukdomar och skador 
som orsakar flest dödsfall, t ex hjärt
kärl sjukdomar, cancer och neurologiska 
sjukdomar.

Forskningsprogrammet fokuserar på 
regenerativ medicin i vid bemärkelse, 
på såväl grundläggande forskning som 
klinisk tillämpning. Det är därför en 
bred spännvidd på de projekt som fått 
anslag – från ny forskning om hjärnans 
sjukdomar, cancerterapier, uppkomst 
av diabetes hos barn, symptomlindring 
vid Parkinsons sjukdom till förkortad 
läkningstid för frakturer.

Maj-Charlotte Wallin
VD, AFA Försäkring
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AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, 

arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda 

i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar drygt 

fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting 

och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig 

del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som 

aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har 

cirka 500 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

Ny kunskap inom ett högaktuellt område kan bli resultatet av 
AFA Försäkrings forskningsprogram om regenerativ medicin. 
Satsningen omfattar elva projekt på totalt 60 miljoner kronor.

Regenerativ medicin 
– ett viktigt verktyg i framtidens sjukvård
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Omslagsbild: Science Photo Library | Tryck: Litografia Alfaprint | Repro: Turbin
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Stamceller och regenerativ medicin

Ett spännande och expansivt forskningsfält

Hjälpa hjärnan återhämta sig efter stroke?

Få brutna ben att läka snabbare?

Laga trasiga hjärtan med konstgjorda biomaterial

Hejda diabetes med stamceller?

Behandla Parkinson och epilepsi med stamceller?

Trimma kroppens mördar celler mot cancer?

Låta stamceller reparera efter stroke och hjärtinfarkt?

De får mänskliga ägg att mogna i laboratoriet

Svensk uppfinning ger nytt sätt odla stamceller!

Kan salamandern lära oss laga nervsystemet?

Fungerar stamceller från unga och gamla lika bra?

Svenska Läkaresällskapets ordförande

Ordlista

Kommer man i framtiden att kunna bota cancer med 
genförändrade benmärgsceller? Kan vi få hjärnan 
att reparera sig själv efter en stroke? Kommer vi 
att bota epilepsi med stamceller, som skapats från 
patientens egen hud? Det hoppas i alla fall några 
av de forskare, som fått anslag i en stor satsning 
på regenerativ medicin från AFA Försäkring.

Stamceller och 
regenerativ medicin
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Regenerativ medicin
Regenerativ medicin är att ersätta eller 
reparera delar av kroppen som slutat 
fungera. Till exempel kan det vara att 
ersätta de celler som inte längre tillverkar 
insulin hos diabetiker, eller att ge 
patienter med Parkinsons sjukdom nya 
celler, som kan tillverka det signalämne 
(dopamin) som inte längre bildas i deras 
hjärna. Det kan också vara att hjälpa ett 
hjärta eller en hjärna att läka efter en 
infarkt eller stroke. Eller så kan det 
handla om att ersätta trasiga celler i en 
ryggmärg eller ett öga, så att patienter 
slipper förlamning respektive blindhet.

Det senaste årtiondet har stora fram
steg gjorts i forskningen om stamceller, 
och de har skapat många förhoppningar 
om nya sådana behandlingar.

För det första ger nämligen stamcells
forskningen nya kunskaper om hur man 
skulle kunna få de stamceller vi alla har 
på olika håll i kroppen att bli bättre på 
att dela sig och laga olika skador på 
plats i kroppen.

För det andra utvecklas allt fler sätt 
att ta fram och odla stamceller i labora
toriet. Man lär sig också allt mer om hur 
stamcellerna i laboratoriet kan fås att 

utvecklas till just de celltyper, som 
skulle behöva transplanteras in i 
patienter med olika sjukdomar eller 
skador. Väl inne i patienten hoppas man 
sedan att stam cellerna ska kunna hjälpa 
till att läka på flera sätt: De skulle kunna 
dela sig och bilda nya celler, som direkt 
ersätter skadade eller döda celler. De 
kan bilda signalämnen som hjälper 
kroppens egna celler att reparera 
skadorna. Dessutom vet man att många 
stamceller kan avge signaler, som 
hindrar kroppens egna försvarsceller 
från att göra skadan värre.

Vuxna stamceller
Stamceller är ett samlingsnamn för celler 
som på en och samma gång har förmågan 
att dela sig, och inte har specialiserat 
sig färdigt till exempelvis en fungerande 
hud, blod eller nervcell. En stamcell 
kan alltså både dela sig, och utvecklas 
vidare.

Alla människor har många olika slags 
stamceller på olika ställen i kroppen. 
Mest kända är de blodbildande stam
cellerna i benmärgen. De kan dela sig, 
och när en blodbildande stamcell gjort 
det fortsätter vanligen den ena cellen 

att vara en stamcell, medan den andra 
börjar specialisera sig, och slutar an
tingen som en röd eller någon slags vit 
blodkropp.

I benmärgen finns andra stamceller, 
som på liknande sätt kan utvecklas mot 
ben, brosk eller bindväv. (De kallas ofta 
för mesenkymala stamceller). I hjärnan 
finns stamceller som kan utvecklas till 
nervceller och andra celltyper, som 
nervsystemet behöver. I musklerna 
finns muskel stamceller, och så vidare. 
Ofta kallar man dessa stamceller, 
som finns i alla människor, för vuxna 
stam celler.

Av dessa har de blodbildande och 
mesenkymala stamcellerna visat sig vara 
speciellt användbara. De kan nämligen 
relativt enkelt tas ut från en patient och 
separeras från andra celler. Blodbildande 
stamceller har i årtionden använts till 
benmärgstransplantationer. Mesenky
mala stamceller testas för att behandla 
en rad olika sjukdomar. Bland de fors
kare som nu får stöd av AFA Försäkring 
planerar till exempel PerOla Carlsson 
från Uppsala att försöka behandla 
diabetes med mesenkymala stamceller. 
May Griffith i Linköping utvecklar 
material för att slå in och skydda samma 
slags stamceller när de förs in i hjärtan 
för att läka skador efter en infarkt.

Men det finns begränsningar med 
vuxna stamceller: Man kan inte få fram 
så stora mängder av dem. Det är svårt 
att sära en slags vuxna stamceller från 
andra celler runtom, så de celler man 
får fram är ofta uppblandade med andra 
celltyper. Och de vuxna stamcellerna 
kan inte bilda alla, utan bara några, av 
de celltyper man skulle behöva för att 
behandla olika sjukdomar.

Embryonala stamceller (ESC)
Entusiastismen i forskarvärlden blev 
därför stor när några amerikanska 
forskare år 1998 rapporterade att de 
lyckats göra så kallade embryonala 
stamceller (ESC) från människor. Det är 
odlingar av celler tagna från tidiga 
embryon, som kan dela sig hur många 
gånger som helst, och samtidigt har 
de tidiga embryocellernas förmåga att 
utvecklas till alla de olika celltyper, 
som finns i en vuxen kropp.

För att förstå hur man tar fram em
bryonala stamceller måste man veta att 
cellerna i ett embryo ungefär en vecka 
efter befruktningen delat upp sig i två 
grupper: En grupp bildar ett hölje runt 
embryot (som senare utvecklas till 
foster hinna, moderkaka och andra hjälp
strukturer). Innanför detta hölje ligger en 
annan grupp celler, som är förutbestämda 
att utvecklas till själva kroppen, och 
som kallas för inre cellmassa. På detta 
stadium kallas embryot för en blastocyst.

Embryonala stamceller kan man få 
om man från en sådan blastocyst tar ut 
den inre cellmassan, och låter dess celler 
växa i en miljö som stimulerar cellerna 
att dela sig, men motverkar att de börjar 
specialisera sig. Hos möss räcker det 
med att hälla ett speciellt signalämne 
i den näringslösning cellerna ligger i. 
Hos människor har det hittills krävts 
att stamcellerna odlas på en matta av 
andra celler, som bildar de nödvändiga 
signalerna. En av de forskare som 
får anslag i AFA Försäkrings satsning – 
Karl Tryggvason i Stockholm – har dock 
hittat ett sätt att odla embryonala stam
celler utan en sådan extra cellmatta.

Från sådana embryonala stamceller 
är det i princip möjligt att odla fram alla 

Stamceller kan både dela sig, och utvecklas vidare till en eller flera andra celltyper
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de celltyper man kan behöva för olika 
behandlingar. Det gäller bara att hitta 
rätt ”recept”, dvs rätt kombination av 
miljö och signalämnen för att cellerna 
ska specialisera sig åt rätt håll. I USA 
har de första försöken just startat att 
behandla människor med celler som 
odlats fram från embryonala stamceller: 
I ett av dessa försöker man reparera 
ryggmärgsskador, i ett annat skador på 
ögats gula fläck.

Även de embryonala stamcellerna har 
idag en allvarlig begränsning: De flesta 
embryonala stamceller som används 
kommer från befruktade ägg, som blivit 
över efter en provrörsbefruktning. Det 

gör att den som ska få en transplanta
tion från dagens embryonala stamceller 
nästan aldrig är släkt med det embryo 
cellerna kommer från. Risken för av
stötning är därför stor.

En lösning på detta problem skulle 
kunna vara att skapa en stor bank av 
embryonala stamceller med olika kom
binationer av transplantationsantigener, 
och sedan för varje patient välja ut de 
stamceller som har bäst matchning. En 
annan lösning skulle kunna vara att 
använda liknande metoder, som då man 
klonade fåret Dolly, för att få embryona
la stamceller från just den patient som 
behöver en transplantation.

Individualiserade embryonala 
stamceller
Denna andra tanke har ibland getts 
namnet ”terapeutisk kloning”, och de 
stamceller man därmed hoppas kunna 
skapa kallas individualiserade em
bryonala stamceller. Ett sätt att få fram 
sådana kan vara att göra så här:
(1) Från den person som behöver en 

transplantation tar man ut några vanliga 

kroppsceller. Från dem tar man ut cellkär-

nan, som bär nästan alla cellens arvsan-

lag. (2) Denna cellkärna för man sedan in 

i en mogen mänsklig äggcell, som berö-

vats sin ursprungliga cellkärna. (3) Detta 

ägg luras att tro att det blivit befruktat, 

börjar dela sig och bildar ett embryo, vars 

arvsanlag är identiska med den person 

som behöver transplantation. (4) När em-

bryot når blastocyst-stadiet skär man hål 

i det, tar ut den inre cellmassan, och låter 

dess celler bli embryonala stamceller.

Forskare har med denna metod lyckats 
skapa klonade embryon från många olika 
däggdjursarter. Hittills har man dock 
inte lyckats från människa. Anledningen 
till detta antas vara mycket enkel: Var 
gång forskarna lärt sig exakt hur de ska 
göras för att lyckas med en ny djurart 
har de varit tvungna att prova sig fram 
med olika varianter på ”receptet”. Till 
detta provande har det gått åt hundratals 
ägg. Men det är ont om mänskliga ägg till 
forskning. Det är nämligen ingen behaglig 
process för en kvinna att donera ägg. 
Den som gått genom processen inför en 
provrörsbefruktning har sällan lust att 
upprepa det bara för att vara snäll mot 
forskarvärlden.

Ett av de projekt som får stöd i 
AFA Försäkrings satsning går därför ut 
på att skapa en helt ny metod att odla 

mogna mänskliga ägg från små förstadie
celler, som man lätt kan ta ut med en 
liten bit av äggstocken i samband med 
kejsarsnitt. Kui Liu i Göteborg och 
Outi Hovatta i Stockholm leder arbetet. 
De tror att när deras teknik väl fung
erar, så kommer det att bli möjligt att 
hitta rätt recept för att skapa individu
aliserade embryonala stamceller från 
människor.

Inducerade pluripotenta stamceller 
(IPSC)
Under de senaste åren har en annan 
tänkbar möjlighet dykt upp för att direkt 
från en patient få fram stamceller, som 
kan bilda stora mängder av alla de 
celltyper som skulle kunna behövas i 
olika behandlingar. De kallas för indu
cerade pluripotenta stamceller (IPSC), 
och kan bildas direkt från celler i exem
pelvis patientens hud.

För några år sedan upptäckte nämligen 
japanska forskare att om de tog en vanlig 
cell från en människas hud eller slem
hinna, och sedan fick den att tillverka 
extra mycket av tre av sina egna proteiner, 
så knuffade dessa cellerna bakåt i 
utvecklingen, till något som mycket 
påminde om embryonala stamceller. 
Liksom embryonala stamceller kan de 
dela sig hur många gånger som helst, 
och utvecklas till alla de olika celltyper 
som finns i en vuxen kropp.

Det enklaste sättet att få cellerna 
att bilda mer av de tre proteinerna har 
hittills varit att stoppa in extra kopior 
av proteinernas gener. Sedan tidigare 
vet man dock att en av dessa gener ofta 
är inblandad när cancer uppkommer. 
Därför arbetar många forskare intensivt 
med att utveckla andra metoder för att 
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få cellerna att bilda mycket av de tre 
proteinerna, utan att behöva föra in den 
cancerframkallande genen.

Exakt hur mycket de inducerade pluri
potenta stamcellerna liknar embryonala 
stamceller är omdiskuterat. Eftersom 
upptäckten är ny har man inte kommit 
alls lika långt i forskningen kring dem, 
som kring embryonala stamceller. En 
rad olika försök i möss antyder i alla 
fall att det är tänkbart att sådana celler i 
framtiden skulle kunna användas för att 
behandla ett antal olika sjukdomar.

Flera av de forskargrupper som fått 
anslag i detta program studerar möjlig
heten att använda inducerade pluripotenta 
stamceller: Merab Kokaia i Lund under
söker om de skulle kunna användas 
för att behandla Parkinsons sjukdom 
och epilepsi. Zaal Kokaia i samma 
stad planerar att testa dem för att läka 
skador efter hjärtinfarkt och stroke. 
David Bryder, som också arbetar i Lund, 

till att minska skador på olika organ: 
Stamcellerna bildar signalämnen, som 
hejdar de inflammationer, som ofta 
fortsätter förstöra ett skadat organ långt 
efter det att den ursprungliga skadan 
inträffade.

En inflammation är ett system som 
vita blodkroppar använder, för att rikta 
in sitt arbete mot ställen där det dykt 
upp bakterier eller virus. Och mot 
ställen, där det finns mycket att städa 
undan efter en vävnadsskada. I grunden 
handlar det om att olika delar av 
immunförsvaret som möter bakterier, 
virus och skadade celler bildar ett batteri 
av signalmolekyler, som på olika sätt får 
fler vita blodkroppar att komma till 
platsen och kasta ur sig aggressiva ämnen.

Detta är naturligtvis till nytta så länge 
de vita blodkropparna möter bakterier 
eller rester av döda celler, som måste 
förgöras. Men det är mindre nyttigt ifall 
inflammationen fortsätter av bara farten, 
och de aggressiva ämnena kastas över 
oskadade delar av organet. Stamcellernas 
förmåga att trycka ner inflammationer kan 
därför vara en viktig delförklaring till att 
de kan minska skadorna på olika organ.

En bred satsning
Regenerativ medicin är ett brett 
forsknings fält, som spänner från grund
forskning om hur celler specialiserar 
sig i olika organ till klinisk forskning 
om risker och effekter av olika tänk
bara behandlingar. Det handlar om allt 

» Regenerativ medicin är att ersätta 
eller reparera delar av kroppen som 
slutat fungera.«

från att designa små läkemedel som 
sätter fart på kroppens egna stamceller 
till att låta embryonala stamceller 
utvecklas till förstadier till de celler som 
är skadade vid Parkinsons sjukdom eller 
epilepsi.

Denna bredd märks också mellan de 
forskargrupper, som fått stöd i program
met. Vi har sett hur somliga forskar
grupper försöker mobilisera kroppens 
egna stamceller, medan andra vill föra 
in vuxna eller inducerade pluripotenta 
stamceller för att behandla så skilda 
sjukdomar som stroke, hjärtinfarkt, epi
lepsi, diabetes och Parkinsons sjukdom. 
Vi har också sett hur några av forskar
grupperna utvecklar metoder för att 
skapa och odla stamceller.

Två av projekten ligger dock lite vid 
sidan av den snabbskiss som givits av 
regenerativ medicin: Det ena av dessa 
projekt leds av Angelica Loskog i Upp
sala, och handlar om hur man skulle 
kunna genmodifiera vita blodkroppar, 
för att göra dem bättre på att bekämpa 
en viss slags blodcancer. Det andra leds 
av Jonas Frisén och Andras Simon i 
Stockholm, och studerar salamandrar. 
De kan snabbt återbilda skadade 
nervceller i hjärnan. Andras och Jonas 
försöker därför förstå vad det dessa 
salamandrar kan göra, som människan 
inte kan, för att där igenom få ledtrådar 
till hur man skulle kunna hjälpa vår 
egen hjärna att bli bättre på att repa
rera skador. 

undersöker om inducerade pluripotenta 
stamceller kan fungera lika bra om de 
skapas från en gammal patient, som när 
de skapas från en ung.

Få egna stamceller att läka skador
En av de mest uppmuntrande slutsatserna 
från det senaste årtiondets forskning om 
stamceller är att många skador kanske 
kan repareras utan att man för in några 
nya stamceller alls i patienten. Det tycks 
räcka med att göra andra saker, som 
förmår stamceller som redan finns i 
det skadade organet, att dela sig och 
reparera skadan.

Flera av de forskningsprojekt som fått 
stöd i detta program planerar att arbeta 
på detta sätt. Milos Pekny och hans 
medarbetare i Göteborg undersöker 
till exempel om olika former av fysisk 
aktivitet kan hjälpa hjärnan att lindra 
skador efter stroke. Per Aspenberg och 
Mikael Sigvardsson i Linköping letar 
efter ämnen, som skulle kunna hjälpa 
stamcellerna i benen att snabba på läk
ningen av benbrott.

Det har till och med visat sig att 
många av de stamcellsbehandlingar som 
haft goda effekter i försöksdjur fungerat 
på liknande sätt. Det har inte i första 
hand varit så att de nyanlända stam
cellerna själva bildat celler som reparerat 
den skadade vävnaden, utan att de bildat 
signalämnen, som fått stamceller som 
redan från början fanns i organet, att 
bli bättre på att dela sig och reparera 
skadorna.

Dämpa inflammationer
Under de senaste åren har det visat sig 
finnas ytterligare en anledning till att 
transplantation av stamceller hjälper 

Vid en inflammation bildas signalämnen, som 
på olika sätt får fler vita blodkroppar att komma 
till platsen och kasta ur sig aggressiva ämnen, 
som skadar bakterier och virus, men också 
vävnaden runtom
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» Ett spännande och 
expansivt forskningsfält”
Karin Forsberg Nilsson är professor vid Uppsala universitet, 
och har varit ledamot i den expertgrupp, som bedömt de 
ansökningar om stöd från AFA Försäkring, som kommit till 
detta program. Hon forskar själv om stamceller i hjärnan.

Djurförsök

I grundforskning gör man en rad experiment med 

djur. När man utvecklar nya behandlingar börjar 

man alltid med att testa olika idéer på försöks-

djur, för att se efter hur man ska kunna få dem 

att fungera.

För att få göra djurförsök behöver man till-

stånd från en djurförsöksetisk nämnd. För att få 

ett sådant tillstånd krävs bland annat

  god djurhållning i de djurhus, där djuren vistas 

före, under och efter experimenten,

  att djuren inte utsätts för onödigt lidande, och

  att nyttan av undersökningen uppväger lidandet 

för djuret.

Det finns sju djurförsöksetiska nämnder runt 

om i landet. Var nämnd har 14 ledamöter: 

två domare, sex representanter för forskar-

världen och dem som arbetar med att ta hand 

om försöksdjur, samt sex allmänrepresentanter 

från politiska partier och djurskyddsorganisationer.

Kliniska tester på människor

Om en behandling fungerar på djur vill man ofta 

gå vidare och testa den på människa. För att få 

göre detta (och andra experiment och undersök-

ningar på människor) krävs tillstånd från en 

regional etikprövningsnämnd. Denna ska bland 

annat säkerställa att alla som deltar i undersök-

ningen lämnat informerat samtycke, under former 

där de verkligen förstått vad de samtyckt till.

Då nämnden fattar beslut ska den väga fördelar 

med den kunskap som kan vinnas mot

  risken för fysiska skador och lidande för 

försökspersonen,

  risken för psykiska skador och psykiskt lidande

  värnandet om försökspersonernas integritet, och

  skyddet för människovärdet.

Regler om etik i forskning

Det finns sex regionala etikprövningsnämnder, 

vilka har 16 ledamöter vardera: En domare sitter 

som ordförande, tio ledamöter ska ha veten-

skaplig kompetens från olika forskningsfält och 

fem ledamöter är allmänrepresentanter utsedda 

av regeringen.

Embryon och embryonala stamceller

Om man vill skapa embryonala stamceller gäller 

följande regler.

  Ett befruktat mänskligt ägg (tidigt embryo) 

får leva och växa i näringslösning max 

14 dagar innan det ska förstöras (oräknat 

den tid det eventuellt varit nedfryst och inte 

kunnat utvecklas).

  Om man utvinner embryonala stamceller ur 

ett embryo har detta upphört att existera. 

De embryonala stamcellerna kan därför fort-

sätta odlas hur länge som helst.

   För att detta ska få göras krävs informerat 

samtycke från både mannen och kvinnan 

bakom provrörsbefruktningen.

  Liksom vid all annan forskning på människor 

och material från identifierbara människor 

krävs tillstånd från regional etikprövnings-

nämnd (se ovan).

Inget i det svenska regelverket hindrar att man 

byter ut cellkärnan i en äggcell mot en cellkärna 

från en patient som behöver stamceller, och 

sedan försöker skapa embryonala stamceller från 

detta ägg. Även sådana försök kräver dock både 

informerat samtycke och tillstånd från regional 

etikprövningsnämnd.
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Forskning i regenerativ medicin stöter på en rad etiskt komplicerade frågor. För många 
av dem finns i Sverige system, som reglerar hur frågorna ska hanteras. Alla forskare som 
fått anslag av AFA Försäkring ska följa dessa regler och bara göra sina undersökningar 
om de fått nödvändiga etiska godkännanden.
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– Regenerativ medicin är ett otroligt 
spännande och expansivt forskningsfält, 
säger hon. Dessutom är det ett fält där 
svensk forskning håller hög internationell 
klass. Något som märkts av att det kom
mit väldigt många bra ansökningar.

Man måste, påpekar Karin, vara 
medveten om att steget kan vara långt 
från vetenskaplig upptäckt till en fung
erande behandling. Många av de idéer 
som fungerar bra i försöksdjur visar sig 
inte fungera på människor. Och även om 
en idé fungerar, så tar det många år att 
kontrollera att den verkligen är säker, 
och att reda ut exakt hur man ska göra.

Hur lång tid kan det då ta innan 
stamcells forskningen leder till nya 
behandlingar?

– Det finns stamcellsterapier redan 
idag, svarar Karin. Blodbildande 
stamceller har i årtionden använts för 
ben märgs transplantationer vid leukemi. 
Andra stamceller från vuxna människor 
har börjat användas för att skapa ersätt
ningsmaterial för hud efter brännskador, 
och för att odla bitar av brosk och leder.

Dessutom har man börjat testa ett par 
behandlingar på människor, där man 
använder celler som odlats fram från 
embryonala stamceller. Ett amerikanskt 
företag undersöker en sådan behandling 
mot ryggmärgsskador, och ett annat 
företag testar en liknande behandling av 
skador på gula fläcken i ögat (makulade
generation).

– Sedan finns, fortsätter Karin, andra 
typer av tänkbara stamcellsbehandlingar, 
som man sätter stort hopp till, bland 
annat mot diabetes och neurodegenera
tiva sjukdomar, som Parkinsons och 
Alzheimers sjukdomar. För dem vågar 
jag inte spekulera hur lång tid det kan 
ta innan det kommer en behandling! 
Kanske tar det mycket lång tid. Kanske 
går det väldigt snabbt.

När vi talar om behandlingar vill Karin 
också varna för att en rad privata kliniker 
runt om i världen erbjuder terapier med 
stamceller, som inte har något seriöst 
vetenskapligt stöd.

– I bästa fall gör de terapierna ingen 
skada. Någon nytta gör de absolut inte. 
Den verksamheten är djupt oetisk!

Karin berättar vidare att patientnyttan 
stått i fokus för denna satsning. Men 
projekten kan ha effekter för patienterna 
på mycket olika lång sikt. Ny kunskap 
från forskningen kan också visa sig 
komma till nytta för medicinen på helt 
andra sätt än man ursprungligen tänkt.

– Stamcellsforskning är nämligen 
grundforskning på samma gång som den 
är mycket tillämpad. Ett och samma ex
periment kan ofta svara på grund läggande 
frågor om till exempel utvecklings biologi, 
och samtidigt ge ledtrådar till hur man 
ska utveckla nya terapier.

Exempelvis, förklarar Karin, lär man 
sig just nu förstå allt mer om hur det tre
dimensionella nätverket av olika ämnen 

runt cellerna påverkar deras delning och 
utveckling. Detta är extremt viktigt för 
att vi ska förstå hur våra celler utvecklas 
i kroppen. Samtidigt har den forskningen 
gett viktiga nya redskap för att odla 
stamceller för terapier.

En teknik som varit mycket om
debatterad, inte så mycket i Sverige som 
i en del andra länder, är de så kallade 
embryonala stamceller, som utvinns ur 
tidiga mänskliga embryon. Nyligen har 

forskare lärt sig ta fram en annan typ av 
stamceller, som många debattörer hoppas 
ska göra de embryonala stam cellerna 
onödiga. Inducerade pluripotenta stam
celler kallas de, och kan skapas från 
hudceller från en vuxen människa.

Karin tycker inte att framstegen med 
denna nya typ av stamceller betyder att 
man ska sluta forska om embryonala 
stamceller.

– De inducerade pluripotenta 

Stamceller i en nålspets (fotomontage). Flera sjukdomar och skador skulle möjligen kunna behandlas 
genom att injicera olika typer av stamceller

» Man måste, påpekar Karin, vara medveten 
om att steget kan vara långt från vetenskaplig 
upptäckt till en fungerande behandling.«
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Hjälpa hjärnan återhämta 
sig efter stroke?
Kan aktiviteter som dans och hästridning hjälpa hjärnan 
hos strokepatienter att återhämta sig, så att friska områden 
tar över de skadade områdenas uppgifter? Det undersöker 
professor Milos Pekny och hans medarbetare i Göteborg, 
som hoppas hitta nya, effektivare sätt att rehabilitera 
patienterna, samtidigt som de studerar hur det hela går till.

stam cellerna är spännande, säger hon. 
Men det finns mycket kvar vi måste lära 
oss innan vi vet om de går att använda 
i praktiken. Det är mycket i de här 
programmerings och avprogrammerings
processerna, som vi inte förstår. Dess
utom vet vi för lite om deras säkerhet 
och effektivitet. Vi vet helt enkelt ingen
ting om hur de skulle kunna uppföra 
sig inne i människor.

– Vi ska naturligtvis fortsätta forska om 
de inducerade pluripotenta stamcellerna. 
Men det vore vansinne att bara kasta 
bort den enorma erfarenhet och kunskap 
vi skaffat oss om embryonala stamceller 
under de senaste femton åren! 

Vardagsarbete i ett stamcellslaboratorium
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patologi; Cancer och vaskulärbiologi
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En vanlig orsak till stroke är att ett 
blodkärl i hjärnan täpps till, vilket leder 
till syrebrist och att celler runtomkring 
dör. I värsta fall leder det till att kropps
delar som styrs från den skadade delen 
av hjärnan blir förlamade, och att minnes 
och tankeförmåga skadas.

Länge har man trott att nervceller 
som skadats eller dödats aldrig kan åter
bildas. Under senare tid har det emeller tid 
visat sig att hjärnan har mycket större 
förmåga att återhämta sig än man tidigare 
trott. De nervceller som finns kvar kan 
sända ut nya långa utskott, och bilda nya 
kopplingar. Oskadade regioner av hjärnan 
kan därigenom ta över funktioner som 
tidigare sköttes av de skadade om
rådena. Man talar om detta som plasticitet 
hos hjärnan.

– Tack vare detta, berättar professor 
Milos Pekny, är det möjligt för hjärnan 
att efter en stroke låta delar som ligger 
i närheten av de skadade områdena 
ta över. De börjar utföra delar av de 
funktioner, som de skadade områdena 
tidigare skötte om.

Det är denna möjlighet som utnyttjas 
när strokepatienter rehabiliteras. De 
nya rönen om hjärnans plasticitet gör att 
Milos och hans kollegor är övertygade 
om att man skulle kunna komma mycket 
längre i rehabiliteringen än idag.

– Mycket tyder, säger Milos, på att det 
som kan sparka igång sådan återhämtning 
är att hjärnan stimuleras på olika sätt.

Forskarna i Göteborg vill därför 
undersöka om de kan förbättra rehabili
teringen efter stroke genom aktiviteter 
som samtidigt stimulerar många olika 
sinnen hos patienterna, som rytmiska 
rörelser till musik eller att rida på en 
hästrygg. De kommer då att undersöka 

hur behandlingen påverkar patienternas 
förmåga att röra på de kroppsdelar som 
blivit förlamade, och deras förmåga att 
minnas och utföra olika tankeoperationer.

Dessutom kommer de att undersöka 
hundratals olika proteiner i blodet hos 
patienterna för att leta efter så kallade 
biomarkörer: Ämnen i blodet som kan 
förutsäga sannolikheten för att en patient 
återhämtar sig, eller för att en viss 
behandling fungerar. Analyser av sådana 
biomarkörer skulle i framtiden kunna 
hjälpa patienter att få just den behandling 
som har störst chans att hjälpa just dem.

Göteborgsforskarna tror att celler i 
hjärnan som kallas astrocyter spelar en 
nyckelroll för hjärnans förmåga att åter
hämta sig och få tillbaka funktioner som 
förlorats vid en stroke. Det är stora celler, 

som bildar komplicerade finförgrenade 
nätverk, som nervcellerna sträcker sig 
genom. För tio år sedan trodde de flesta 
forskare att dessa cellers uppgift bara 
var att stödja nervcellerna. Men idag 
vet man att de på många sätt också 
kontrollerar nervcellernas arbete.

Milos och hans kollegor misstänker 
därför att astrocyterna har flera viktiga 
uppgifter då hjärnan lagar skador. De 
tänker därför undersöka dessa cellers 
roll närmare. Bland annat ska de studera 
hur astrocyterna samverkar med stam
celler i hjärnan, hur de påverkar nerv
cellers beslut att bilda nya utskott och 
kopplingar och hur de påverkar bild
ningen av nya blodådror i hjärnan.

Dessutom vet de sedan tidigare att 
astro cyterna spelar en viktig roll när 

skador uppkommer i hjärnan efter en 
stroke. En del av skadorna åstadkoms 
nämligen inte av den direkta syrebristen i 
hjärnan, utan av kroppens eget försvar, 
då det försöker städa upp och begränsa 
skadan.

När en första skada uppkommit efter 
en blodpropp börjar vita blodkroppar 
rensa upp i den skadade delen av hjärnan, 
och äter upp rester av döda celler. 
Samtidigt bildas nya utskott från astro
cyter, som växer in i de skadade områ
dena, och kastar ur sig ämnen som bildar 
styva fibrer runtom dem. Därigenom 
bildas något som påminner om ett ärr.

Milos och hans kollegor har visat att 
detta ärr gör det svårare för andra delar 
av hjärnan att ta över funktioner från 
det utslagna området. Det visade de 

Professor Milos Pekny leder en forskargrupp 
i Göteborg, som undersöker hur man kan få 
hjärnans egna celler att återskapa förlorade 
funktioner efter en stroke
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Hjärnvävnad är uppdelad mellan domäner med varsin astrocyt, den talrikaste celltypen i hjärnan 
och ryggmärgen. Astrocyter har visats kontrollera många av hjärnans funktioner vid både hälsa och 
sjukdom. Professor Milos Pekny och hans kollegor har visat att astrocyter har stor betydelse för 
utfallet av hjärn- och ryggmärgsskador och stroke. Här märktes astrocyter med två olika färgämnen för 
att visualisera deras respektive domäner. I den mänskliga hjärnan kan en enda astrocyts domän innehålla 
mer än en miljon synapser, dvs funktionella kopplingar mellan nervceller



20 21

Med hjälp av genmodifierade möss vill professorerna 
Per Aspenberg och Mikael Sigvardsson i Linköping lära sig 
mer om hur benbrott läker. Ett mål är att kunna lista ut 
vilka läkemedel, som skulle kunna snabba på läkningen. 
Något som skulle vara fantastiskt för äldre, som drabbats 
av benbrott.

Få brutna ben att 
läka snabbare?

genom att skapa genmodifierade möss, 
vars astro cyter är dåliga på att bilda ärr. 
Dessa möss hade lättare att återskapa ska
dade hjärnfunktioner än normala möss.

– Antagligen, säger Milos, har det natur
liga urvalet gett oss detta system för att 
snabbt läka skador efter små blodproppar. 
Men samma system som hjälper oss att 
rensa upp och återställa hjärnan efter en 
liten propp skapar problem för återhämt
ningen efter en stor infarkt i hjärnan.

Frågan är då hur man skulle kunna 
dämpa denna ärrbildning. Göteborgs
forskarna tänker prova olika tänkbara 
sätt att göra detta på möss. Hittar de en 
framkomlig väg vill de naturligtvis också 
sedan undersöka om den kan testas på 
människor.

En annan spännande fråga de arbetar 
med är om man kan få kroppens immun
försvar att hjälpa hjärnan att laga sig 
själv. En av Milos kollegor har nämligen 
upptäckt att ämnen som immunförsvaret 
i andra sammanhang använder för att 
starta inflammationer (som kallas 
komplement proteiner) skyddar hjärnan 

mot skador vid stroke. Forskarna har 
också sett att nervcellerna själva kan 
fånga upp och påverkas av dessa ämnen.

Här finns alltså ett exempel på att 
kroppens immunreaktioner direkt kan 
gå in och styra hjärnans sätt att fungera. 
Därför har alltså forskarna ställt sig 
frågan: Skulle man kunna påverka 
immunförsvaret, så att det signalerar 
till hjärnan att skydda sig mot skadorna 
eller att återhämta sig på ett mer 
effektivt sätt? 

PROJEKTTITEL
Nya strategier för regeneration i hjärnan 
efter stroke – från laboratoriet till patienten 
till den friska individen

KONTAKTUPPGIFTER
Professor Milos Pekny
milos.pekny@neuro.gu.se

Göteborgs universitet
Sahlgrenska akademin Institutionen 
för neurovetenskap och fysiologi
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» När man hittat en gen som enbart används 
i stamceller så öppnar det flera möjligheter 
för att studera dessa cellers beteende 
och egenskaper.«

– Den vanligaste traumapatienten, 
berättar Per Aspenberg, är en äldre dam. 
Oftast läker själva benbrottet utmärkt, 
men det tar många månader, och under 
den tiden tappar många livsgnistan: 
de förlorar umgänge, slutar gå på teater, 
osv. Äldre damer som drabbas av 
lårbenshalsbrott minskar ofta kraftigt 
i vikt, och det är ett allvarligt tecken. 
Kan man korta den tid det tar för ben
brott att läka vinner dessa patienter inte 
bara mycket i livskvalitet. Man kommer 
antagligen också att förlänga livet 
efter benbrottet för dem.

Målet för Pers och Mikaels arbete 
är därför tydligt. Att hitta ett läkemedel, 
som kan snabba på läkningen av vanliga 
benbrott. Men deras strategi är inte 
att själva hitta nya tänkbara preparat. 
Utan att skaffa kunskap, som gör att 
man kan lista ut vilka läkemedel som 
tagits fram med andra syften, som 
också skulle kunna hjälpa benbrott 
att läka.

– Läkemedelsindustrin är inte så 
intresserad av att ta fram läkemedel 
för akuta sjukdomar, som likt benbrott 
går över, förklarar Per. De vill ta fram 
läke medel mot kroniska sjukdomar, 
som patienten måste ta under hela res
ten av livet. Därför utvecklar företagen 
många tänkbara läkemedel mot benskör
het. Men några av dem kanske också kan 
vara användbara för benläkning.

– Ju mer vi förstår om hur benläkning 
går till, desto lättare blir det att förstå 
vilka av läkemedlen som kan vara 
intressanta. Men vi vet inte så värst 
mycket mer idag om hur benläkningen 
går till än det man fick reda på strax 
efter det mikroskopet uppfanns, då 
man kunde se efter vad som hände 
när man knäckte ben på försöksdjur.

Så hur tänker sig Per och Mikael få 
reda på mer om hur benbrott läker?

Jo, till att börja med genom att ta 
reda på vilka celler det egentligen är 
inne i benet, som börjar dela sig så att 

det knäckta benet växer ihop. Och att 
sedan studera dessa celler närmare.

Sedan länge vet man att det inne 
i märgen av våra ben finns en typ av 
stamceller (kallade mesenkymala 
stamceller), som sköter om nybild
ning och reparation av ben. Nyligen 
har Mikael utvecklat metoder som gör 
det möjligt att studera dessa cellers 
beteende och funktion i möss. Detta 
har blivit möjligt genom upptäckten av 
en gen (Ebf2) som enbart används i de 
mesenkymala stamcellerna.

– När man hittat en gen som enbart 
används i stamceller så öppnar det 
flera möjligheter för att studera dessa 
cellers beteende och egenskaper, 
förklarar Mikael.

Genom att skapa genmodifierade 
möss som bildar ett grönt självlysande 
ämne i de celler som anväder stam
cellsgenen kan man identifiera och 
rena fram stamceller. Dessa celler 
kan sedan studeras i stor detalj både i 
laboratoriet och genom att transplan
teras till nya möss.

– Det gör att vi kan studera hur 
en skada som ett benbrott påverkar 
stamcellernas beteende men det ger 
oss även möjlighet att lära oss mer om 
stam cellernas identitet. Den kunskapen 
använder vi sedan för att kunna studera 
stamceller från människa. Det har 

redan gjort det möjligt för oss att rena 
fram dessa celler från människans 
benmärg.

Man har även utvecklat genodifierade 
möss där inte bara stamcellerna utan 
även benceller som mognat fram från 
stamcellen färgas. Detta gör att man 
kan ”spåra” mogna celler som genere
rats från stamcellen för att då kunna 
studera hur de bygger upp benvävnaden 
efter ett benbrott.

Per och Mikael vill naturligtvis inte 
bara lära sig var denna grupp av celler 
finns. De vill också veta vad cellerna 
är viktiga för. Därför har de även skapat 

Professor Per Aspenberg hoppas att undersökningar av benens stamceller ska leda till bättre metoder 
att behandla benbrott, än dem han själv gestaltat i målningen i bakgrunden

Professor Mikael Sigvardsson har utvecklat en 
metod att få de stamceller som ska bilda ben 
att bli självlysande hos möss. Därigenom kan 
han se vad som händer med dessa celler när 
benbrott läker
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En väv, som ska jämna ut hjärtrytmen. Tunna skyddande hinnor, 
för att slå in stamceller, som ska läka skadade hjärtan. Allt 
tillverkat av syntetiska kopior av naturliga ämnen. Professor 
May Griffith, och hennes kollegor i Linköping, är experter på 
det som kallas biomimetiska material.

Laga trasiga hjärtan med 
konstgjorda biomaterial

en annan genmodifierad mus där stam
cellerna är känsliga för ett normalt 
tämligen ofarligt läkemedel (Tamoxifen). 
När mössen sedan får läkemedlet i 
kosten så dör enbart de mesenkymala 
stamcellerna medan musen i övrigt är 
helt normal. Om man då studerar ben
läkning i dessa möss får man informa
tion både om stamcellerna är viktiga för 
benläkningen, och i så fall på vilket sätt.

Utöver nybildning av ben så skapar 
ett benbrott en övergående inflammation i 
det skadade området. Denna tros vara 
av stor betydelse för läkningen av be
net. Även den kan studeras i detalj med 
genmodifierade möss, som saknar olika 
ämnen som behövs vid inflammationer.

Cellerna i våra ben (som kallas osteocyter) har långa och många utskott

– Tanken med vårt projekt är att 
använda en kombination av ortopediska 
modeller, modern genteknik och stam
cellsbiologi för att öppna nya möjligheter 
att läka ben hos människa, säger Mikael. 

PROJEKTTITEL
Regenerativ medicin i ortopedin

KONTAKTUPPGIFTER
Professor Per Aspenberg
per.aspenberg@liu.se

Linköpings universitet
Institutionen för klinisk och experimentell 
medicin, IKE
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May och hennes kollegor arbetar med 
att designa biomimetiska material. Det 
är syntetiskt framställda material, som 
härmar eller är identiska med naturliga. 
Varför behövs sådana?

– Moder natur vet bäst hur man 
ska få saker att fungera, svarar May. 
Men genom att producera materialen i 
laboratoriet kan vi kontrollera dem. Det 
blir ingen risk att materialet bär med 
sig smittsamma sjukdomar. Man slipper 
problem med att den ena burken med ett 
ämne framrenat från naturen aldrig är 
den andra burken riktigt lik.

– Vi har till exempel tidigare arbetat 
med hornhinnor, berättar hon. Ska man 
transplantera en naturlig hornhinna 
till en patient kostar det 2 000 euro att 

testa den för HIV, hepatit och andra 
sjukdomsalstrare. Genom att tillverka 
en konstgjord hornhinna av syntetiskt 
framställda kopior av naturens egna 
ämnen får man ner kostnaden, samtidigt 
som säkerheten ökar.

Hittills har tio patienter fått trans
plantation med hennes biomimetiska 
hornhinna. Nu har May och hennes med
arbetare börjat arbeta på liknande sätt 
för att hjälpa hjärtan att repareras efter 
en infarkt. De arbetar efter två linjer.

Ett delprojekt bygger på forskning 
där man provat att föra in stam celler 
i det skadade hjärtat för att hjälpa 
detta att läka. Dels stamceller som 
kan bilda nya blodådror (kallade 
endoteliala prekursor celler). Dels 

brosk och benbildande (så kallade 
mesenkymala) stamceller, som tillver
kar signalämnen, som trycker ner de 
inflammationer som annars kan skada 
hjärtat, och som möjligen också hjälper 
andra stamceller i hjärtat att dela sig.

De flesta av dessa stamceller dör 
dock mycket snart efter att ha sprutats 
in i hjärtat. Innan de sprutas in odlas de 
nämligen i näringslösning i plastflaskor, 
och då kletar de ämnen som sitter på cel
lens yta fast på flaskans botten. För att 
få cellerna att släppa måste man slita av 
en hel del av de ämnen (proteiner), som 
cellerna har på sin yta, vilket gör dem 
mycket känsliga.

– Vi provar därför att stoppa in cellerna 
i små höljen av ett kroppseget ämne, 

Brosk- och benbildande stamceller av det slag May och hennes medarbetare slår in i höljen av 
kroppsegna ämnen. Till vänster fotograferade precis som de ser ut i ett starkt ljusmikroskop. Till 
höger färgade så att cellernas kärnor lyser i blått, och fibrer som bildar cellernas ”skelett” i rött

» Moder natur vet bäst hur man ska få saker 
att fungera, svarar May. Men genom att 
producera materialen i laboratoriet kan 
vi kontrollera dem.«

som heter kollagen berättar May. Det ska 
skydda cellerna under det första dygnet, 
innan de återfått sina normala ämnen på 
ytan. Men efter ett par dagar kommer 
höljena att ha brutits ner, så att cellerna 
kan installera sig i den skadade delen 
av hjärtat.

I dessa höljen kan man dessutom 
föra in olika signalämnen, som hjälper 
antingen stamcellerna, eller andra celler 
i hjärtat. Ja, May tänker sig också att 
prova att fylla höljena bara med sådana 
signalämnen.

I det andra delprojektet är målet att 
förbättra rytmen hos skadade hjärtan. 
Normalt leds nämligen elektrisk ström 
på hjärtmuskelns utsida. Denna spelar 
en viktig roll för att reglera när cellerna 

Bi
ld

 f
rå

n 
Pe

de
m

on
te

 e
t 

al
 B

M
C

 G
en

om
ic

s 
8:

65
, l

ic
en

si
er

ad
 

en
lig

t 
C

re
at

iv
e 

C
om

m
on

s 
A

tt
rib

ut
io

n 
Li

ce
nc

e

Bi
ld

: K
oc

h 
et

 a
l, 

BM
C

 B
io

te
ch

no
lo

gy
 2

00
7 

7:
26

, l
ic

en
si

er
ad

 
en

lig
t 

C
re

at
iv

e 
C

om
m

on
s 

A
tt

rib
ut

io
n 

Li
ce

nc
e

Bi
ld

: J
oh

an
na

 H
an

no



28 29

Hejda diabetes 
med stamceller?
Kan man hejda diabetes genom att spruta in stamceller, 
som räddar de insulinproducerande celler man fortfarande 
har kvar? Kan stamcellerna till och med få dem att dela 
sig, så att sjukdomen botas? De första testerna av sådana 
behandlingar är nu på väg att göras på patienter i Uppsala 
av professor Per-Ola Carlsson och hans medarbetare.

i muskeln dras samman, och hjälper till 
att samordna de olika cellernas samman
dragningar. Efter en infarkt bildas dock ett 
ärr i det skadade området. Detta leder inte 
ström, och stör därigenom hjärtrytmen.

För att försöka lösa detta problem 
testar May att designa fibrer av biolo
giska material, som kan vävas till ett 
tunt nätverk. Tanken är att detta nätverk 
på samma gång ska kunna leda ström 
lagom mycket, och vara attraktivt för 
stamcellerna i hjärtmuskeln. Tanken är 
att stamcellerna ska vandra dit, och med 
tiden återskapa en vägg av muskler, som 
ska kunna leda ström.

Med anslaget från AFA Försäkring 
hoppas May att de ska kunna utveckla 
dessa metoder så att de inte bara i 
princip fungerar på möss, utan också i 
praktiken fungerar på djur i en människas 
storlek. Och att de ska kunna testa 
materialen på sådana djur (närmare 
bestämt grisar) under samma noggrant 
kontrollerade former, som används vid 
tester på människor.

För att kunna göra detta har man i 
Linköping skapat ett stort laboratorium, 
där de olika mikropartiklarna, trådarna 
och vävarna ska kunna tillverkas, som 
lever upp till Good Manufacturing Practice 
(GMP). Det vill säga den samling hårda 
säkerhetsregler, som måste följas när 
man tillverkar läkemedel eller andra 
material som ska användas på människor 
i sjukvården. 

PROJEKTTITEL
Biomaterial – Förbättrade strategier att 
reparera skadade hjärtan

KONTAKTUPPGIFTER
Professor May Griffith
may.griffith@liu.se

Linköpings universitet
Institutionen för klinisk och experimentell 
medicin, IKE
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Diabetes typ 1, som tidigare kallats 
ungdomsdiabetes, är en autoimmun 
sjukdom. Den orsakas av att kroppens 
immunförsvar angriper och förstör de 
celler i bukspottkörteln som tillverkar 
insulin.

När sjukdomen upptäcks har patien
terna oftast kvar mellan 20 och 40% 
av sina insulinproducerande celler. 
Vanligen förstörs emellertid även 
dessa av immunförsvaret under det år 
som följer. PerOla Carlsson och hans 
medarbetare vill därför hitta metoder 
att stoppa immunförsvarets angrepp 
så snart en patient upptäcks med sjuk
domen. Så att de kvarvarande cellerna 
kan räddas.

– Kvarvarande celler har stor betydelse 
för förmågan att reglera blodsocker
nivåerna, säger PerOla. Lyckas det 
skulle en del patienter kunna slippa 
insulinbehandling.

Hur skulle då det kunna göras?
Forskarna vet sedan tidigare att en 

slags stamceller i benmärgen (kallade 
mesenkymala stamceller), som nor
malt bildar stödjeceller som bindväv, 
ben och brosk, kan hejda angrepp 
av immunförsvaret. Därför vill de nu 
testa om sådana stamceller kan rädda 
de insulinproducerande cellerna hos 
patienter.

Människor som upptäcks ha typ 
1diabetes i Uppsala med omnejd 
tillfrågas om studien, och de som tackar 
ja delas in i två grupper. En grupp får 
bara traditionell insulinbehandling. Hos 
den andra gruppen suger man dessutom 
ut celler från benmärgen (i höftbenskam
men) med en nål och odlar dem i 
närings lösning några veckor, så att 
antalet mesenkymala stamceller mång
dubblas. Därefter förs de tillbaka till 
patienten genom att sprutas in i blodet.

Hos försöksdjur har det visat sig att 
stamcellerna då letar sig fram till de 
skadade områdena i bukspottkörteln, 
slår sig ner där, och bromsar förstö
relsen. Nu hoppas man få reda på om 
samma sak kommer att hända hos 
människor.

Det är möjligt, berättar PerOla, att 
stamceller i framtiden inte bara kan 
hindra att immunförsvaret dödar de 
sista insulinproducerande cellerna. 
Det är också möjligt att man kan få 
stamceller att hjälpa till att reparera 
bukspottkörteln, så att patienterna 
skulle kunna botas.

Två olika strategier för detta tänker 
forskarna testa.

Den ena använder en typ av stamceller 
(kallade neuralisstamceller), som 
kan bilda nervceller och stödjeceller i 

nervvävnad. Hos möss har man sett att 
dessa celler kan få insulinproducerande 
celler i bukspottkörteln att dela sig 
mycket oftare än normalt. Nu vill man 
ta reda på om sådana stamceller 
(tagna från mänskliga hårfolliklar) 
också kan hjälpa insulinproducerande 
celler hos människa att dela sig.

Innan man vågar testa detta i en 
människa vill man dock undersöka de 
mänskliga stamcellerna i ett försöks
djur. Men hur kan man göra det, när en 
cell från en människa vanligen avstöts 
med en gång, om den transplanteras in 
i en mus?

Jo, man använder en speciell slags 
genmodifierade möss, vars immunför
svar fungerar så dåligt att det inte klarar 
av att avstöta celler från människa. 
Till dessa möss transplanteras bitar av 
en skadad mänsklig bukspottkörtel, 
som kommer från en avliden donator. 
Sedan sprutas neuralisstamcellerna in. 
Därefter undersöker man om det leder 
till att de insulinproducerande cellerna 
blir fler i de små bitarna av mänsklig 
bukspottkörtel.

Den andra strategin utnyttjar en typ 
av stamceller, som normalt bildar blod
ådror. Man vet nämligen sedan tidigare 

» Kvarvarande celler har stor betydelse för 
förmågan att reglera blodsockernivåerna, 
säger Per-Ola. Lyckas det skulle en del 
patienter kunna slippa insulinbehandling.«
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Fotografier på de mesenkymala 
stam celler Per-Ola Carlsson ska 
testa för att hjälpa diabetiker
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Kan man behandla epilepsi och Parkinsons sjukdom med stamceller, 
som odlats från patientens hud? Hur kopplar de nervceller som då 
utvecklas ihop sig med resten av nerv systemet? För att undersöka 
detta vill professor Merab Kokaia och hans medarbetare i Lund sätta 
in gener i nervcellerna, som gör att de kan styras av ljus i olika färger.

Behandla Parkinson och 
epilepsi med stamceller?

att insulinproducerande celler behöver 
signalämnen från blodådror för att 
dela sig. Nyligen har PerOla också 
upptäckt att de insulinproducerande 
cellerna till och med behöver ett ämne 
som blodådrecellerna tillverkar för att 
överhuvudtaget fungera.

Därför tänker PerOla undersöka, 
om sådana blodådrebildande stam
celler från en människa via blodet kan 
leta sig fram till en skadad bukspott
körtel, bilda nya blodkärl och därigenom 
stimulera insulinproducerande celler 
att dela sig och bli fler. Även detta 
kommer han att börja undersöka i 
möss, som genmodifierats att tåla 
mänskliga celler.

Visar det sig sedan att någon av 
strategierna fungerar på möss, kommer 

man säkert att börja fundera över 
att testa den på människa. Och visar 
sig det fungera bra – ja då skulle man 
i bästa fall ha en metod för att bota 
typ 1diabetes, inte bara hantera dess 
symptom. 

Blodsockermätning

PROJEKTTITEL
Cellterapi för att förhindra utveckling av 
typ 1 diabetes

KONTAKTUPPGIFTER
Professor Per-Ola Carlsson
per-ola.carlsson@mcb.uu.se

Uppsala universitet
Institutionen för medicinsk cellbiologi,
Institutionen för medicinska vetenskaper
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I hjärnan finns en grupp nervceller som 
normalt tillverkar signalämnet dopa
min. Parkinsons sjukdom beror på att 
dessa slutar fungera, eller dör. Om man 
transplanterar in nya celler som tillver
kar dopamin i patientens hjärna lind
ras symptomen. Men sådana celler har 
hittills varit mycket svåra att få tag på. 
Många forskare har därför arbetat med att 
försöka få olika typer av stamceller att ut
vecklas till dopaminproducerande celler.

Till exempel har tyska kollegor till 
lundaprofessorn Merab Kokaia utvecklat 
en metod för att få celler från en bit 
människohud att först utvecklas till helt 
ospecialiserade stamceller, och sedan 
vidare till ett förstadium till dopamin
producerande celler. De har tydligt 
bestämt sig för att bli nervceller. Men 
de kan fortsätta utvecklas längs två 
tänkbara vägar: Antingen kan de börja 
tillverka dopamin. Eller signalämnet 
GABA, som kan dämpa reaktionerna 
vid epilepsi.

Dessa gener kan forskarna utnyttja på 
olika sätt. En möjlighet är att sätta in 
generna i sådana förstadier till nervceller, 
som de tyska kollegorna tagit fram. Och 
sedan föra in cellerna i tunna skivor av 
en mushjärna, som hålls levande i en 
näringslösning. När cellerna efter en tid 
slagit sig ner belyser man dem, och 
undersöker vilka nervkopplingar som då 
aktiveras. Ju mer sådan aktivitet man 
ser, desto bättre har nervcellerna blivit 

på att koppla ihop sig med andra nerv
celler, som de kan skicka signaler till.

För man in cellerna i hjärnan på hela 
djur med epilepsi eller Parkinson 
liknande problem kan man dessutom 
se om sjukdomssymptomen lindras när 
nervcellerna aktiveras. Man utnyttjar 
då en speciell genmodifierad musstam, 
vars immunförsvar inte reagerar mot 
mänskliga celler. Därigenom kan 
forskarna få reda på om de nya celler 

Professor Merab Kokaia för in en gen i blivande nervceller, som gör att nervcellerna kan styras av 
ljus. Detta utnyttjar han för att studera hur inplanterade nervceller inlemmar sig i det nervsystem 
som redan finns

Ospecieliserade stamceller växer ofta i kolonier (till vänster) och kan förmås att utvecklas till förstadier 
till nervceller (till höger)
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Skulle, frågar man sig då, dessa celler 
kunna användas för att behandla 
epilepsi och Parkinsons sjukdom? Innan 
man börjar testa den möjligheten måste 
man veta mer om hur dessa stamceller 
uppför sig efter en transplantation. Hur 
de kopplar upp sig mot andra nervceller 
i hjärnan, och integreras i nervsystemet.

För att undersöka detta har Merab 
Kokaia och hans medarbetare bestämt 
sig för att utnyttja två gener som nyligen 
hittats, som beskriver proteiner, som kan 
få nervceller att reagera på ljus.

Det ena proteinet reagerar på blått 
ljus, och ser då till att den nervcell det 
sitter i börjar skicka en signal. Det andra 
reagerar på brandgult ljus, och gör det då 
svårare för nervcellen att skicka en signal. 
(Detta åstadkommer proteinerna genom 
att mixtra med nervcellens balans mellan 
olika laddade småpartiklar, kallade joner. 
I det ena fallet släpps plusladdade 
natrium joner in i cellerna. I det andra fallet 
pumpas minusladdade kloridjoner in.)
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Trimma kroppens 
mördar celler mot cancer?
I Uppsala försöker docent Angelica Loskog genmodifiera 
kroppens mördarceller, så att de ska bli ännu tuffare när de 
bekämpar cancerceller. Hon har kombinerat bitar av en rad 
olika gener, som hon hoppas ska få kroppens egna mördare 
att sluta lyssna när tumörcellerna bönar om nåd.

som förs in kopplar upp sig så att de kan 
skicka signaler till andra nervceller.

Forskarna kan också använda dessa 
gener till att undersöka om de nyanlända 
cellerna kan ta emot signaler från den 
omgivande hjärnan.

För att göra det skulle forskarna kunna 
föra in en sådan gen i de ursprungliga 
cellerna i hjärnan på ett sätt, som gör att 
genen bara används i en viss grupp av 
nervceller. Sedan transplanterar man in 
nya celler och väntar en tid, så att dessa 
får koppla upp sig. Därefter bestrålar 
man med ljus, och ser om de tillförda 
cellerna reagerar med att kasta ut sitt 
signalämne. Reagerar de så vet man, att 
de nya cellerna kopplat upp sig så att de 
inte bara kan lämna ifrån sig utan också 
ta emot order från andra celler.

Att få reda på detta är ett viktigt del
mål för Merab och hans kollegor. Redan 
idag vet de nämligen att stam cellerna 
antar samma form som normala nerv
celler när de förs in i en hjärna, och att 

de bildar korta utskott, som kopplar upp 
sig mot nervceller i närheten, som de kan 
skicka signaler till.

Men för att fungera bra i kroppen 
måste nervcellerna också bilda längre ut
skott, som kopplar upp sig mot avlägsna 
nervceller, och kan ta emot signaler. 
Så att kroppen själv kan styra över de 
nya cellernas arbete. Merab och hans 
kollegor kan nu prova olika sätt att 
försöka få nervcellerna att bilda sådana 
utskott, och med dessa nya tekniker se 
efter om de lyckats.

På sikt hoppas lundaforskarna också 
kunna använda denna teknik för att 
transplantera in celler till patienter, som 
ska kunna leverera dopamin eller GABA 
på befallning. Kanske kan cellerna sättas 
igång av en liten inopererad optisk fiber, 
som cellerna får slå sig ner invid. Där 
man ”tänder ljuset” när det behövs mer 
signalämne. Eller genom att stoppa in 
en liten ytterligare gen i cellerna, som 
får dem att själva tillverka en liten 
ljusblixt i rätt färg, ifall patienten får ett 
särskilt signalämne i maten. 

När en klump odlade ospecialiserade stamceller utvecklas mot nervceller 
växer utskott, som sträcker sig allt längre bort från den ursprungliga 
klumpen.

Två T-mördarceller slår sig ner på en cancercell, för att döda den.

PROJEKTTITEL
Funktionell integration av transplanterade 
humana iPS-celler för att regenerera hjär-
nan vid Parkinsons sjukdom och epilepsi

KONTAKTUPPGIFTER
Professor Merab Kokaia
merab.kokaia@med.lu.se

Lunds universitet
Institutionen för kliniska vetenskaper
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i cellerna från just den cancertyp man 
vill behandla, så att mördarcellen får 
lätt att känna igen och gripa tag i just 
cancercellerna.

På insidan av höljet ska det special
designade proteinet vara en mosaik av 
insidorna från flera andra proteiner, 
som normalt sänder signaler in i vita 

Immunförsvaret spelar en viktig roll 
för att skydda oss mot cancer. Det 
dödar de flesta celler som är på väg att 
bilda tumörer, långt innan vi märker 
något av det hela. De gånger cancer 
uppstår har cellerna i tumören fått en 
rad olika förändringar som hjälper dem 
att hålla sig undan immunförsvaret.

Bland annat har man sett att de flesta 
cancerceller tillverkar signal ämnen, 
som får en del vita blodkroppar som 
kommer till platsen att byta sida. 
Istället för att angripa cancercellerna 
skickar de omvända blodkropparna ut 
signaler, som säger åt andra vita blod
kroppar att lugna ner sig. (Man säger 
att de omvandlats till regulatoriska 
Tceller.)

Detta tros vara en viktig anledning 
till att de allra flesta försök misslyckats, 
som gått ut på att behandla cancer 
genom att mobilisera immunförsvaret 
mot tumören. Till exempel genom att 
genmodifiera immunförsvarets celler, 
så att de känner igen och ger sig på 
just cancercellerna.

Angelica Loskog och de forskare 
hon samarbetar med har därför frågat 
sig om de skulle kunna genmodifiera 
celler i immunförsvaret så att de på 
en och samma gång riktar in sig på 
cancer celler, och blir okänsliga för 
alla de signaler som försöker säga åt 
immunförsvaret att lugna ner sig.

För att göra detta har hon valt ut 
en typ av vita blodkroppar, som kallas 
Tmördarceller. Dessa vandrar normalt 
kring i kroppen, och känner efter på 
cellerna om de bär spår av att vara 

infekterade av ett virus eller en bakterie 
som mördarcellen känner igen. Visar 
sig cellen vara infekterad griper 
mördarcellen tag i den, skapar stora hål 
och skickar samtidigt signaler in i 
cellen, som tvingar den att begå själv
mord.

Sådana celler planerar Angelica att 
ta ur kroppen på cancerpatienter, och 
föra in en gen för ett specialkonstruerat 
protein, som ska sitta i mördarcellens 
hölje (membran), och få denna att 
tuffa till sig mot tumören. På utsidan 
av höljet ska det finnas en bit av ett 
protein som är duktigt på att gripa tag 

blodkroppar som gör dem aggressiva. 
Dels den signal som normala Tmördar
celler skickar då de möter en virus
infekterad cell, och dels olika signaler, 
som skickas in i mördarceller när de 
får andra slags meddelanden som säger 
att de måste sätta sig i stridsberedskap, 
eller bli ännu aggressivare.

En T-mördarcell (orange) griper tag i en cancercell för att döda denDocent Angelica Loskog utvecklar metoder att 
genmodifiera kroppens mördarceller, så att de blir 
tuffare, och inte lyssnar på signaler som säger åt 
dem att lugna ner sig

» Det gäller att förstärka T-cellerna, att göra 
dem tuffare och bättre på att klara av sitt 
arbete i den svåra miljön i en tumör.«
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Låta stamceller reparera 
efter stroke och hjärtinfarkt?
Kan stamceller av olika slag lindra och reparera skador på 
hjärna och hjärta efter blodproppar? Det tänker professorerna 
Zaal Kokaia, Stefan Jovinge och deras kollegor i Lund testa 
i försök på möss.

På forskarspråk har dessa proteiner 
getts namnet chimära antigenreceptorer 
(CAR).

Så fort den genmodifierade Tmördar
cellen träffar på en cancercell kommer 
den därigenom att gripa tag i cellen, 
och samtidigt få en rad olika signaler 
som säger åt den att bli riktigt aktiv och 
aggressiv. Signaler som Angelica hop
pas ska överrösta alla de signaler som 
simmar omkring runt mördarcellen, och 
säger åt den att lugna ner sig.

I USA har man redan skapat en första 
och andra generation sådana gener, 
som bara innehåller en eller två signal
skickande delar. Man har sett att sådana 
gener verkligen gjort Tmördarcellerna 
aggressivare. Mördarceller med sådana 
gener fortsätter döda tumörceller i 
skålar med näringslösning på laborato
rier, även om man häller i sådana vita 
blodkroppar som skickar signaler om 
att immunförsvaret ska lugna ner sig. De 
överlever längre än vanliga mördarceller 
inne i patienter, och bekämpar då tumö
ren. Men inte så länge och så mycket, 
som skulle behövas.

Angelica och hennes medarbetare 
har därför gått vidare och konstruerat 
en tredje generations sådan gen, som 

innehåller beskrivningar av tre olika 
proteindelar, som skickar varsin signal 
som ska göra cellen aktiv och aggressiv. 
Tillsammans med kollegor i USA vill 
hon nu prova att sätta in denna gen i 
Tmördarceller, och föra tillbaka dessa 
till patienter.

Till en början kommer de att arbeta 
med blodcellscancer, eftersom det inte 
gör så mycket ifall mördarcellerna också 
tar kål på friska vita blodkroppar – 
de nybildas nämligen mycket snabbt. 
Allra först ut kommer tester att bli mot 
Bcellsleukemier.

– Det gäller att förstärka Tcellerna, 
att göra dem tuffare och bättre på att 
klara av sitt arbete i den svåra miljön i 
en tumör, sammanfattar Angelica. 

PROJEKTTITEL
Genteknologiskt stärkta T celler för 
regenerativ cancerbehandling

KONTAKTUPPGIFTER
Docent Angelica Loskog
angelica.loskog@igp.uu.se

Uppsala universitet
Institutionen för immunologi, genetik 
och patologi

Hjärtmuskelceller framodlade från stamceller lyser i detta foto kraftigt i gult och rött. Omkring dem lyser grönt 
från bindvävsceller från möss, som tillsatts odlingen för att göra det lättare för stamcellerna att överleva och växa
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Även om stroke och hjärtinfarkt drab
bar olika organ finns viktiga likheter 
mellan sjukdomarna. Bägge beror på 
en blodpropp, som gör att celler dör av 
syrebrist. Vid båda sjukdomarna bidrar 
immunförsvarets reaktioner till att göra 
skadan värre. I både hjärta och hjärna 
finns en viss förmåga att bilda nya celler, 
som ersätter de gamla, men vid bägge 
sjukdomarna är denna förmåga inte 
tillräcklig för att det skadade organet 
ska läka helt.

– Huvudidén bakom det här projektet, 
förklarar Zaal Kokaia, är att kombinera 
kunskap och experimentella metoder 

från neurologi och kardiologi på ett 
och samma viktiga problem: Kroppens 
förmåga att reparera sina organ!

Kokaia som är nervforskare och 
Stefan Jovinge, som är kardiolog och 
hjärtforskare, vill leta reda på de celler 
i hjärta och hjärna som är ansvariga för 
den återbildning som sker naturligt. 
Sedan vill de arbeta efter olika strategier, 
för att utveckla nya sätt att försöka 
minska och läka skadorna i hjärta och 
hjärna. Först prövas de i möss. Om de 
fungerar där kan man sedan försöka 
överföra dem till människa.

För det första vill de undersöka hur 

Celler i hjärnan Professorerna Zaal Kokaia (vänster) och Stefan Jovinge (höger) försöker förmå stamceller att reparera 
skador efter stroke och hjärtinfarkt

man kan öka förmågan hos ett skadat 
organ att reparera sig självt. Hur ska 
man få fler nya nerv och hjärtmuskel
celler att bildas?

För det andra vill de undersöka 
möjligheterna att ersätta de döda cel
lerna med nya celler, som odlats från 
stamceller.

För det tredje vill de hitta sätt att 
dämpa de reaktioner hos immunförsva
ret, som fortsätter att skada hjärta och 
hjärna efter en infarkt eller stroke. Till 
skillnad från om man vill hindra de 
skador som beror på syrebrist behöver ett 
sådant arbete inte ske under tidspress. 

Skadan från immunförsvaret kommer 
nämligen inte under de första timmarna 
efter en blodkropp, utan under de dygn 
som sedan följer.

En förhoppning är att man skulle 
kunna hitta en behandling som har alla 
dessa tre effekter på samma gång. Det 
finns tecken som tyder på att det skulle 
kunna vara möjligt. Om man låter helt 
ospecialiserade stamceller utvecklas till 
förstadier till hjärtmuskel eller nervceller 
och sedan för in dem vid skadorna 
kommer de nya cellerna inte bara att 
ersätta de döda cellerna. De tycks också 
hjälpa de egna stamcellerna i organet att 
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De får mänskliga ägg 
att mogna i laboratoriet
För att skapa embryonala stamceller från just den patient som 
behöver en transplantation skulle det behövas många mogna 
mänskliga ägg. Men att lämna från sig ägg är obehagligt, 
och det är därför mycket ont om mänskliga ägg för forskning. 
Professorerna Kui Liu i Göteborg och Outi Hovatta i Stockholm 
tror sig dock vara en lösning på spåren.

dela sig, och signalera till immunförsvaret 
att dämpa sina reaktioner.

Vilka stamceller de i så fall ska använda 
håller Zaal och hans kollegor öppet, 
efter som utvecklingen går så fort. Kanske 
visar det sig att embryonala stam celler 
fungerar bäst. Kanske fungerar det bätt
re med ospecialiserade stamceller (kall
lade inducerade pluripotenta stamceller) 
som kan bildas genom att programmera 
om hudceller. Kanske man till och med 
i framtiden kommer att kunna skapa 
förstadier till hjärtmuskel och nervceller 
direkt från hudceller, utan att gå om vägen 
via stamceller.

För att undersöka vilken effekt stam
cellerna har finns väl utprovade metoder 
att härma infarkt och stroke hos möss. 
För att imitera en infarkt för man ett tunt 
snöre runt ett av musens kranskärl, och 
knyter åt. Då stoppas blodtillförseln, och 
cellerna omkring dör av syrebrist. Mot
svarande sak kan åstadkommas i hjärnan 
genom att föra in en tunn fisklina genom 
halsvenen, och sticka in den i ett tunnare 
blodkärl, som då blockeras.

Sedan kan forskarna föra in olika 
typer av stamceller i de skadade vävna
derna, och se vad som händer. Förs de 
in i en skadad hjärna planerar forskarna 
studera sådant som om djuren återfår 
rörelseförmågan i kroppsdelar som 
förlamats, och hur elektriska signaler 

skickas i hjärnan. Förs de in i skadade 
hjärtan undersöks organet med ultraljud. 
I bägge fallen tänker man också använda 
moderna tekniker för att studera var och 
hur stamcellerna slår sig ner.

– Det här är ju, säger Stefan Jovinge, 
inte sjukdomar som främst drabbbar 
unga friska. Ofta är det äldre patienter, 
som redan kan ha andra sjukdomar som 
diabetes, högt blodtryck och demens. 
Men många drabbas redan före 50års
åldern, och även om de allra flesta som 
kommer till sjukhus i tid överlever, så får 
många skador som sätter ner arbetsför
mågan. Efter en stroke är skadorna ofta 
så stora att man överhuvudtaget inte kan 
gå tillbaka till jobbet. Nya behandlingar 
som minskar skadorna är därför inte 
bara till glädje för de enskilda männis
korna och deras anhöriga. De kan också 
spara stora pengar för samhället. 

PROJEKTTITEL
Regenerativ behandling efter infarkt i 
hjärna och hjärta

KONTAKTUPPGIFTER
Professor Zaal Kokaia
zaal.kokaia@med.lu.se

Lunds universitet
Stamcellscentrum, SCC

» Huvudidén bakom det här projektet är att 
kombinera kunskap och experimentella 
metoder från neurologi och kardiologi på 
ett och samma viktiga problem: Kroppens 
förmåga att reparera sina organ!«
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En dröm i regenerativ medicin har varit 
att kunna ta fram ospecialiserade stam
celler, som är genetisk identiska med den 
patient som behöver en transplantation. 
Så att det inte ska vara någon risk för 
avstötning, om man transplanterar. 
Man kallar detta för individualiserade 
stamceller.

Ett sätt att få fram sådana till fertila 
kvinnor skulle kunna vara att utgå 
från ett moget ägg från kvinnan. Sedan 
skulle man lura ägget att tro att det blivit 
befruktat, så att det bildar ett embryo. 
Från embryot skulle man sedan kunna 
utvinna embryonala stamceller.

Till andra människor skulle man 
kunna ta ett moget ägg, och ta bort äggets 
egen cellkärna. Istället sätter man in 
en cellkärna från den människa som 
behöver en transplantation. Därefter 
lurar man ägget att tro att det blivit 
befruktat, låter det utvecklas till ett 
embryo, och tar ut embryonala stam
celler från detta.

Vi vet att att man kan göra så med 
andra däggdjur. Vi vet också att det 
mesta man kunnat göra hos andra 
däggdjursarter har man förr eller 
senare lärt sig göra också med män
niskor. Även om man behövt trixa och 
prova sig fram ett tag innan man hittar 
just det ”recept” som fungerat hos 
människan.

Problemet med dessa sätt att få fram 
patientspecifika embryonala stamceller 
är att det behövs mogna mänskliga ägg. 
Många mänskliga ägg om metoderna 
ska kunna användas rutinmässigt i sjuk
vården. Och många mänskliga ägg, för 

att man ska kunna prova sig fram, och 
hitta de metoder för detta som fungerar 
på människor.

Mogna mänskliga ägg är det emellertid 
ont om. Det har naturliga orsaker: Det är 
obehagligt att lämna ifrån sig ägg. Det 
är också obehagligt att gå igenom en 
hormonbehandling, som gör att man 
kan lämna många ägg på en gång. Går 
man genom det hela vill man oftast att 
de ägg som fås fram ska användas för 
en infertilitetsbehandling.

Nu är dock Kui Liu och Outi Hovatta 
på väg att utveckla en helt ny metod, 
som de hoppas ska kunna göra det möj
ligt att få fram ett stort antal mogna 
mänskliga ägg till forskningen.

I kvinnans äggstockar finns nämligen 
tusentals små omogna ägg, som ligger i 

En ny cellkärna förs in i ett ägg. Lyckas Kui Liu och Outi Hovatta skapa en effektiv metod att få fram 
mänskliga ägg skulled etta kunna bli ett sätt att skapa stamceller specialdesignade för den patient, 
som behöver behandling

Professor Kui Liu i Göteborg utvecklar en ny metod 
att få fram fungerande mänskliga äggceller

små blåsor som kallas primordiala fol
liklar. Det är möjligt och relativt enkelt 
för en kvinna att donera en liten bit 
av en äggstock utan att dess funktion 
påverkas. Det kan exempelvis göras i 
anslutning till ett kejsarsnitt.

Tidigare har alla försök att få sådana 
omogna mänskliga ägg att mogna utanför 

kroppen misslyckats. När man tagit ett 
omoget ägg och lagt det i en näringslös
ning har det alltid dött efter en tid.

Kui och Outi tror emellertid att de 
vet hur de ska göra, för att få dessa 
små omogna ägg att mogna. Kui 
och hans medarbetare har nämligen 
upptäckt ett protein i människans 
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Svensk uppfinning ger 
nytt sätt odla stamceller!
Professor Karl Tryggvason och hans medarbetare i Stockholm 
undersöker byggmaterialet i de nätverk som cellerna i vår 
kropp fäster vid. Där har han hittat ett ämne, som gjort det 
mycket lättare att odla stamceller. Nu hoppas han att liknande 
ämnen också ska kunna få stamcellerna att utvecklas till olika 
celltyper, som kan användas i behandlingar.

– Dessutom, tillägger Outi, kan 
tekniken bli till stor hjälp för unga 
kvinnor som får cancer, där äggen kan 
skadas under cellgiftsbehandlingen. 
Man kan då ta ut en bit av äggstocken 
innan cellgiftsbehandlingen. Efter be
handlingen kan man sedan med denna 
metod odla fram äggceller, som är fria 
från cancerceller, och som kan hjälpa 
kvinnan att få barn. 

celler, som i det omogna ägget aktivt 
hindrar cellen från att växa och mogna. 
Dessutom har han hittat ett litet ämne, 
som kan gripa tag i detta protein, och 
hindra det från att arbeta. PTEN kallas 
proteinet, och det lilla ämne som kan 
hindra dess verksamhet kallas därför 
PTENhämmare.

När Kui och Outi häller på PTEN
hämmare på de små omogna äggen visar 
det sig att dessa överlever i skålar med 
näringslösning, och börjar växa. Hit
tills har de fått de små omogna äggcel
lerna att komma ungefär halvvägs på 
vägen mot färdiga mogna ägg.

Även om de inte kan garantera att de 
lyckas är de bägge optimistiska, och tror 
att detta kan bli ett viktigt genombrott på 
vägen mot personaliserade stamceller.

– Istället för några enstaka ägg om 
året skulle forskargrupper kunna få 
regelbunden tillgång till tiotals ägg i 
veckan, förklarar Kui.

» En dröm i regenerativ medicin har varit att 
kunna ta fram ospecialiserade stamceller, som 
är genetisk identiska med den patient som 
behöver en transplantation. Så att det inte 
ska vara någon risk för avstötning, om man 
transplanterar.«

PROJEKTTITEL
Generering av stora mängder oocyter 
från primordiala folliklar för utveckling 
av patientspecifika stamceller

KONTAKTUPPGIFTER
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plocka fram de gener som beskriver 
lamininerna, och sätta in dem i gen
modifierade celler, som därigenom 
till verkade var sitt slags laminin. Arbetet 
tog tid, eftersom proteinerna och deras 
gener är stora och besvärliga att hantera.

Till slut kunde i alla fall Karl och 
hans kollegor tillverka många olika 
lamininproteiner. De provade då att 
fästa proteinerna i botten av små cell
odlingsskålar, och hälla i näringslös
ning och lite ospecialiserade stamceller.

– I många av skålarna såg vi att cel
lerna verkligen började specialisera sig 

När man odlar embryonala och andra 
ospecialiserade stamceller från män
niskor finns flera praktiska problem.

För det första bildar cellerna klum
par när de ligger på en odlingsplatta i 
en näringslösning. När de växt och de
lat sig några gånger måste klumparna 
skäras sönder om man ska kunna odla 
dem vidare och få större mängder av 
stamcellerna.

För det andra klarar sig stamcellerna 
bara om de får leva ovanpå en matta 
med bindvävsceller. Dessa tillverkar 
tusentals ämnen till näringslösningen 
runtom stamcellerna. Något eller 
några av dem behöver stamcellerna 
uppenbarligen, men vilket eller vilka 
är okänt.

Behovet av dessa bindvävsceller gör 
att experiment med mänskliga stam
celler hittills inte kunnat vara kemiskt 
rena. Vad man än upptäcker kan man 
aldrig vara säker på att det verkligen 
är stamcellerna som åstadkommit det 
hela. Det kan ju vara något ämne från 
bindvävscellerna, som följt med dem.

Minst lika illa är att bindvävscel
lerna kan ställa till med problem om 
man börjar behandla olika sjukdomar 
med stamceller. Ämnen som bildas av 
bindvävscellerna skulle kunna störa 
behandlingen. I värsta fall skulle de 
kunna smitta stamcellerna med virus.

Stamcellsforskare har därför längtat 
efter bättre sätt att odla mänskliga 
stamceller. Ett sådant kan nu vara 
på väg, tack vare att professor Karl 
Tryggvason för några år sedan inte 

bara vände ryggen mot ett experiment 
som inte gett det resultat han hoppats 
på. Utan istället började fråga sig vad 
det oönskade resultatet kunde betyda.

Vad var det då Karl gjorde? Jo, han 
studerade en grupp av stora proteiner, 
som kallas lamininer. De spelar en 
viktig roll i en form av nätverk (kallat 
basalmembran), som de flesta av krop
pens celler antingen ligger ovanpå, 
eller omges av.

Det finns ungefär 15 olika sorters lami
niner, och olika typer av celler omger sig 
av olika slags laminin. Karl Tryggvason 
frågade sig därför ifall det bara var så 
att olika celltyper tillverkar olika slags 
laminin, eller om det också var så att 
olika typer av laminin hjälper celler att 
utvecklas åt olika håll.

För att undersöka detta behövde 
han stora mängder av de olika laminin
proteinerna. Han började därför 

åt olika håll, berättar Karl. Men ett av 
experimenten tyckte jag till en början 
var ett misslyckande: Cellerna speciali
serade sig inte alls, utan fortsatte bara 
att växa.

– Men när jag pratade med den kol
lega som odlat fram stamcellerna blev 
hon upphetsad: Det här, sade hon, är 
precis vad som behövs för att odla 
stamceller!

Att odla stamcellerna på detta laminin 
har visat sig ha flera fördelar.

För det första behöver stamcellerna 
inte någon matta av bindvävsceller, 

Tidigare har ospecialiserade stamceller odlats ovanpå bindvävsceller från möss, och då klumpat ihop 
sig med varandra. (Vänstra bilden. Stamcellerna är färgade gröna, bindvävscellerna mörkgråa.) Täcker 
man cellodlingsskålen med lamininer växer dock stamcellerna en och en, utan att behöva några 
musceller till hjälp. (Högra bilden)

» Kan lamininer hjälpa mänskliga stamceller 
att utvecklas till olika cell typer som skulle 
behöva för att behandla olika sjukdomar?«
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Kan salamandern lära 
oss laga nervsystemet?
Salamandern har inte alls samma problem som människan 
med att ersätta nervceller som förstörts. Forskaren Andras 
Simon i Stockholm vill därför tillsammans med professor 
Jonas Frisén studera salamandern noga. De hoppas att den 
kan lära oss hur vi ska göra vårt nervsystem bättre på att 
läka olika skador.

utan växer och delar sig i en skål med 
bara näringslösning och ett lager 
laminin.

För det andra bildar de inte några 
stora tätsittande klumpar, utan sprider 
ut sig och bildar en tunn matta över 
nätverket av laminin.

Sammantaget blir det med hjälp av 
dessa lamininer mycket lättare och 
bekvämare att odla och förmera stam
celler, som alla ser lika ut.

Samtidigt finns det ursprungliga syf
tet med arbetet kvar: Hjälper lamini
nerna till när cellerna specialiserar sig 
åt olika håll i kroppen? Eller om man 
formulerar samma fråga på ett annat sätt: 
Kan lamininer hjälpa mänskliga stam
celler att utvecklas till olika celltyper 
som skulle behövas för att behandla 
olika sjukdomar?

Arbetet för att svara på denna fråga 
pågår för fullt. Principen för experi
menten är enkel.

Lamininproteiner, fotograferade i elektron mikroskop, som ger mycket högre upplösning än vanliga 
ljusmikroskop. Trots att de hör till de allra största av våra proteiner ligger de precis i gränsen för vad 
elektronmikroskopet kan urskilja

PROJEKTTITEL
Etablering och differentiering av humana 
(eller mänskliga?) stamceller med laminin-
proteiner

KONTAKTUPPGIFTER
Professor Karl Tryggvason
karl.tryggvason@ki.se

Karolinska Institutet
Institutionen för medicinsk biokemi 
och biofysik
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– Vi tar plastplattor med små brunnar, 
berättar Karl. Vi täcker brunnarnas 
botten med olika lamininer, häller på 
stamceller och provar förutsättnings
löst att kombinera olika lamininer med 
olika signalämnen, som vi vet eller 
tror kan vara inblandade när celler 
specialiserar sig. Sedan ser vi efter 
vilka celltyper som stamcellerna börjar 
utvecklas till. 
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– Salamandrar har en fantastisk för
måga bland ryggradsdjur att återskapa 
kroppsdelar, berättar Andras Simon. 
Det gäller både extremiteter och delar 
av hjärnan. Däggdjur har däremot en 
mycket begränsad förmåga att ersätta 
celler och reparera organ. Det gäller 
inte minst för nervsystemet.

– Så länge inga skador skett bildar 
dock salamandern lika lite nya nerv
celler som människan. Så det är inte 
frågan om att stamcellerna i sala
manderns hjärna hela tiden är aktiva. 
Det är frågan om att det finns något 
som håller tillbaka stamcellerna, som 
salamandrarna har lättare än oss för 
att lossa.

Genom att jämföra salamandrar och 
däggdjur hoppas därför Andras och 
Jonas kunna hitta det som håller till
baka stamcellerna från att bilda nya 
nervceller. Och att det ska ge nya idéer 
om hur man skulle kunna påverka 
stamcellerna i våra hjärnor att ersätta 
celler som skadats eller försvunnit vid 
olika sjukdomar.

Ett exempel på hur Andras och Jonas 
arbetar är ett sätt att i salamandrars 
hjärna modellera Parkinsons sjukdom. 
Hos människor beror sjukdomen på att 
en speciell grupp nervceller försvinner, 
som bildar dopamin i hjärnan. Andras 
Simon har utarbetat en metod för att få 
de nervceller som tillverkar dopamin på 
motsvarande ställe i salamandrarnas 
hjärna att försvinna. Till skillnad från 

Nervceller

Andras Simon undersöker tillsammans med 
professor Jonas Frisén om salamandrar kan lära oss 
hur vi bättre kan behandla Parkinsons sjukdom

andra ryggradsdjur där man gjort lik
nande experiment har salamandrarna 
efter en månad ersatt alla de förstörda 
cellerna. Och återfått normal rörelse
förmåga.

– Detta är, berättar Andras, första 
gången man kunnat se att ett djurs 
hjärna ersatt en speciell typ av nervceller 
med nya celler av samma typ. Det gör 
att vi nu i detalj kan studera denna 
process. Till exempel kan vi fråga: Hur vet 
hjärnan vilken celltyp som saknas, och 
hur många av dessa celler som behövs?

När de började leta svaret på den 
frågan utgick de från en observation de 
gjort, nämligen att så fort det korrekta 
antalet nervceller återbildats så avstan
nade processen. Misstanken inställde 
sig då, att det skulle kunna vara så 

att stamcellerna på något sätt känner 
av hur mycket dopamin som finns i 
hjärnan, och framför allt bildar nya 
dopaminproducerande celler när det 
är brist på signalämnet.

Ett av de första experiment Andras 
och Jonas kunde göra med pengar från 
AFA Försäkring visade att det var just så: 
De provade att ge dopamin till sala
mandrar som fått dessa nervceller för
störda. Det ledde till att hjärnan slutade 

bilda nya dopaminproducerande celler.
De går nu vidare med att under

söka ifall liknande mekanismer styr 
stamcellerna även hos däggdjur. Om 
det är så skulle det ha stor betydelse 
när man utvecklar nya metoder att 
behandla sjukdomen genom att stimulera 
stamcellerna att dela sig. Kan en sådan 
behandling kombineras med att man 
samtidigt, som idag, ger patienten 
dopamin?
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Fungerar stamceller från 
unga och gamla lika bra?
Kommer stamceller som tas från äldre människor att fungera 
lika bra som de som tas från yngre? Det frågar sig docent 
David Bryder från Lund, som hoppas att hans undersökningar 
samtidigt ska föra honom närmare svaret på frågan vad 
åldrande egentligen är.

Andras och Jonas kommer också att 
undersöka sådant som vilka gener som 
används och inte används hos sala
mandrar när de bildar nya nervceller. 
Från de resultaten kan man dra 
slutsatser om vilka processer som sker 
på molekylnivå inne i salamanderns 
celler, när de bestämmer sig för att 
börja dela sig och ge upphov till 
nervceller. Sedan kan man undersöka 
på vilket sätt de molekyler som kon
trollerar processen skiljer sig mellan 
salamandrar och däggdjur.

Dessutom funderar de på att utnyttja 
att salamandern inte har något utvecklat 
immunförsvar, som kan stöta bort celler 
från andra arter. De skulle därför till 
exempel kunna föra in nervstamceller 
från en mus i en salamander som förlorat 
sina dopaminproducerande celler. Och 
sedan undersöka ifall musstam cellerna 
är med och bildar nya nerv celler som 
gör dopamin.

Sådana experiment kan svara på en 
mycket viktig fråga: Är det någonting 

Blodbildande stamceller

PROJEKTTITEL
Nya strategier för regeneration av hjärnan

KONTAKTUPPGIFTER
Professor Jonas Frisén
jonas.frisen@ki.se

Karolinska Institutet
Institutionen för cell- och molekylärbiologi

inne i däggdjurens stamceller som gör 
det svårt för dem att dela sig och ersätta 
skadade celler? Eller är det något i 
miljön omkring dem, inne i däggdjurets 
kropp, som hejdar dem?

Om anledningen ligger inne i stam
cellerna spelar det ingen roll om cellerna 
befinner sig inne i en mus eller i en 
salamander. Om anledningen däremot 
ligger i miljön runt omkring cellerna 
skulle det emellertid vara möjligt för 
musstamcellerna att bilda nya nervceller 
när de hamnat i en mer tillåtande 
salamandermiljö. 

» Hur vet hjärnan vilken celltyp som 
saknas, och hur många av dessa celler 
som behövs?« Bi
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– Min forskargrupp är intresserad av 
vad som händer när celler åldras, 
berättar David Bryder. Människans 
åldrande har ju att göra med att celler 
förändras. Åldrandet slår framför allt 
mot organ som ständigt förnyar sig, 
och de celler som ansvarar för denna 
förnyelse är ju per definition stamceller. 
Därför kan man undra om inte stam
celler kan ha något med åldrandet att 
göra.

Tidigare har David arbetat med åld
randet i blodsystemet. Han berättar att 
vi vet att åldern påverkar blodsystemet 
kraftigt: Äldre har oftare anemi. Äldre 
drabbas oftare än yngre av infektioner 
och cancer, som bägge bekämpas av de 
vita blodkropparna.

När David och hans medarbetare 
jämfört blodbildande stamceller från 
unga respektive gamla djur har de 
också sett tydliga skillnader. När de 
transplanterat blodbildande stamceller 
från en mus till en annan uppför sig 
stamcellerna på olika sätt beroende på 
om de kommer från en ung eller gammal 
mus. Om stamcellerna kommer från ett 
äldre djur så bildar de till exempel 
färre vita blodkroppar av ett slag som 
kallas lymfocyter.

– Det är inte frågan om att de är så 
mycket vekare och bildar färre vita 
blodkroppar överhuvudtaget, förtydligar 
David. Men just lymfocyterna blir färre. 
Det finns alltså någon form av kvalitativ 
förändring hos stamcellerna när indi
viden blir äldre, som påverkar deras 
förmåga att fungera som stamceller.

– Läkare som hållit på med benmärgs
transplantationer vet detta sedan länge: 
De undviker så långt det är möjligt äldre 
donatorer.

Detta har fått David att ställa frågan: 
Om ålder påverkar stamcellernas sätt 
att fungera – vad betyder det för be
handlingar med stamcellsterapier? De 
flesta behandlingar man funderar över 
gäller ju just sjukdomar som man ofta 
drabbas av under senare delar av livet.

Kan det vara så illa att stamceller 
man utvinner ur äldre inte kommer 
att fungera så bra? Kan det gälla även 
de så kallade inducerade pluripotenta 
stamcellerna, där man får celler från 
exempelvis huden att ”avspecialisera” 
sig och bilda helt ospecialiserade 
stamceller?

För att undersöka den frågan kommer 
David att skapa sådana inducerade 
pluripotenta stamceller från unga 
respektive gamla möss, låta dessa ut
vecklas till blodbildande stamceller och 
sedan undersöka om det finns skillnader 
i hur dessa celler uppför sig: Är det 

Docent David Bryder undersöker om stamceller 
skapade från äldre individer fungerar lika bra som 
stamceller skapade från yngre

En koloni inducerade pluripotenta stamceller

lika lätt att skapa stamcellerna? Har de 
lika lätt att bilda olika sorters blodkrop
par? Använder stamceller från unga och 
gamla samma uppsättningar gener, eller 
finns systematiska skillnader?

Dessutom kommer han att kunna 
jämföra hur stamceller från unga res
pektive gamla möss fungerar, inte bara 
i provrör, utan också på plats i en kropp: 
Är de lika duktiga på att tillverka röda 

blodkroppar? Påverkas risken för blod
brist? Finns skillnader i deras förmåga 
att försvara kroppen mot bakterier och 
virus? Det vill säga: Spelar det någon 
roll om den individ man gör stamceller 
från är gammal eller ung?

Medarbetare till David försöker också 
besvara liknande frågor för mänskliga 
stamceller. Eftersom man inte kan göra 
samma slags experiment på människor 

» Om åldrandet får stamcellerna att 
ändra sitt sätt att fungera, frågar 
han: Kan det vara detta som ligger 
bakom människans åldrande?«
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Peter Friberg tycker det är viktigt att 
hela tiden fundera över de etiska frågor 
denna forskning kan resa:

– De etiska frågorna och forskningen 
måste gå hand i hand. Det får inte bli så 
att biologin kommer först, och de etiska 
frågorna kommer först i efterhand. Det 
är viktigt att den etiska diskussionen 
hålls löpande.

– Man måste ständigt ifrågasätta vad 
man gör, varför man gör det och vad det 
leder till. Siktet måste hela tiden vara 
inställt på att hjälpa patienterna till ett 
bättre liv!

– Det är också viktigt, fortsätter Peter, 
att sådan här forskning utgår från det 
som är ett kliniskt bekymmer. Därför 
måste man arbeta i en miljö där man 
förstår perspektivet, i ett team med 
både läkare som möter patienter, 
och molekylär biologer, som behärskar 
experiment teknikerna.

– Och det måste vara ett äkta samar
bete, där man möts och har gemensam
ma seminarier och gruppaktiviteter, inte 
bara skickar prover till varandra.

Peter tycker att de lyckats bra med 
detta, och pekar som exempel på 
göteborgs forskarna kring Milos Pekny, 
som studerar hur hjärnan läker efter 
stroke hos både försöksdjur och patienter. 
Och på samarbetet i Linköping mellan 

Svenska Läkaresällskapets ordförande:
Etik och patientnytta är viktigt

I satsningen på regenerativ medicin har AFA Försäkring 
samarbetat med Svenska Läkaresällskapet. Sällskapets ord-
förande, professor Peter Friberg, har hjälpt till att organisera 
arbetet, och suttit med i den grupp, som betygsatt de fors-
kare som ansökt om anslag.

ortopeder som möter hundratals ben
brott om året på sjukhuset, och klassiska 
molekylärbiologer som är specialister 
på att genmodifiera möss och analysera 
celler i deras benmärg.

– Vi ansträngde oss verkligen för att 
uppmuntra forskarna att skapa sådana 
här samarbeten. Och jag hoppas och tror 
att vi lyckades! Vi fick ansökningar från 
de flesta forskargrupper som arbetar 
med regenerativ medicin i Sverige. Över 
50 ansökningar kom in.

Därefter bedömdes de av en expert
grupp med sex svenska och tre utländska 
forskare, alla med god insyn i forsknings
fältet, och bred erfarenhet av att granska 
ansökningar. Var och en i gruppen fick 
sätta betyg på ansökningarna ur olika 
avseenden.

– Det fanns en mycket övertygande 
samsyn om vilka ansökningar som var 
starkast, avslutar Peter. 

som på möss blir det då främst frågan 
om att studera hur cellerna uppför sig 
när man odlar dem på laboratoriet.

Om det skulle visa sig vara så att 
stamceller från äldre individer fungerar 
sämre än stamceller från yngre har det 
stora konsekvenser för hur man ska 
tänka kring stamcellsterapier.

Då är det antagligen inte någon bra 
idé att skapa stamceller direkt från 
äldre patienter som behöver en terapi 
mot exempelvis Parkinsons sjukdom, 
hjärtinfarkt eller stroke. Istället borde 
man i så fall välja ut ett antal unga 
människor med lämpliga kombinationer 
av transplantationsantigener, och göra 
ett ”bibliotek” med stamceller från just 
dem. Gör man det från tillräckligt 
många människor, och har man valt ut 
dem tillräckligt smart, skulle de allra 
flesta människor som sedan behöver 
en stamcellsterapi kunna hitta stam
celler med tillräckligt god matchning i 
biblioteket.

Samtidigt som dessa undersökningar 
kommer att svara på viktiga frågor 
som måste utredas innan man börjar 
använda stamcellsterapier sticker inte 
David under stolen med att undersök
ningarna är mycket spännande även av 
en annan anledning. Han är ju så nyfiken 
på vad det är som gör att vi åldras. Om 
åldrandet får stamcellerna att ändra 
sitt sätt att fungera, frågar han: Kan 
det vara detta som ligger bakom män
niskans åldrande? 

Fungerar stamceller lika bra om de tas från unga som gamla?

PROJEKTTITEL
Funktionella konsekvenser av ålder för 
inducerade pluripotenta stamceller

KONTAKTUPPGIFTER
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Institutionen för experimentell 
medicinsk vetenskap, Immunologi
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Avstötning: Att immunförsvaret reagerar mot och förstör celler eller ett organ som 
transplanterats in.

Blodbildande stamcell: (Hematopoetisk stamcell) Stamcell i benmärgen, som vanligen bildar 
röda och olika slags vita blodkroppar, samt blodplättar.

Cell: Allt levande är uppbyggt av celler, som är livets minsta självständiga enhet.

Cellkärna: Hos många varelser, bland annat människan, ligger nästan alla arvsanlag packade i 
ett speciellt utrymme i cellen som kallas cellkärna.

DNA: Det ämne, som arvsmassan (generna) är uppbyggt av.

Embryonal stamcell: Ospecialiserad stamcell tagen från det inre av ett tidigt embryo, som kan 
utvecklas till alla olika celltyper i en vuxen individ.

Gen: En bit arvsmassa, som rymmer beskrivningen av ett protein, och information om när detta 
protein ska bildas, och hur mycket.

Genmodifiering: Att man för in nya gener eller ändrar gener i en cell eller en hel levande varelse. 
Så att denna exempelvis bildar ett eller flera nya proteiner, eller bildar ett protein vid andra 
tillfällen än normalt.

Inducerad pluruipotent stamcell: Ospecialiserad stamcell, bildad från en specialiserad cell 
i kroppen, som fåtts att ”avspecialisera” sig. Kan utvecklas till alla olika celltyper i en vuxen individ.

Inflammation: Att kroppens försvarssystem bildar ämnen som får vita blodkroppar att vandra 
till platsen, och kasta ur sig aggressiva ämnen, som både kan bekämpa en främmande inkräktare, 
och förstöra den egna kroppen på stället.

Mesenkymal stamcell: Stamcell i benmärgen, som vanligen bildar ben, brosk och bindväv.

Personaliserad stamcell: Stamcell, som kan transplanteras till en viss givare utan risk för 
avstötning, eftersom den har samma transplantationsantigen.

Protein: Relativt stora molekyler (ofta tusentals atomer), som utför de flesta aktiva arbets-
uppgifter som sker i en levande varelse.

Stamcell: Cell som både kan dela sig, och utvecklas vidare till andra celltyper.

Transplantationsantigen: Ämnen på utsidan av celler, som skiljer mycket mellan olika individer, 
och som därför lätt kan reta immunförsvaret efter en transplantation. Ju likare dessa är mellan 
givare och mottagare, desto större sannolikhet att transplantationen lyckas.

Vuxen stamcell: Stamceller av olika slag som naturligt finns i kroppen för att bilda nya 
kroppsceller som ersätter dem som slits ut och dör.

Ärr: Att skadad vävnad ersätts av en hård massa, som håller ihop men inte klarar av att utföra 
den ursprungliga vävnadens arbetsuppgifter.

Ordlista
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