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Inducerade pluripotenta 
stamceller – nya löften och 
möjligheter för forskning och 
terapi 

Ras Trokovic och Dan Lindholm

Stamceller är omogna celler med förmåga till självförnyelse och till att bilda kroppens olika 
celltyper. Det finns olika typer av stamceller där de nyligen beskrivna inducerade pluripotenta 
stamcellerna (iPSC) har en stor potential när det gäller medicinsk forskning och cellterapier. 
I denna artikel ges en kort beskrivning av bakgrunden till iPSC, deras biologi och potentiella 
användningsmöjligheter inom medicinen och för behandling av mänskliga sjukdomar.

Vad är en stamcell?
För att kunna besvara frågan vad iPSC 
egentligen är för något, måste vi först se på 
definitionen av en stamcell. Kännetecknade 
för en stamcell är dess inneboende förmåga till 
självförnyelse, en oändlig förmåga att dela på 
sig och ge upphov till två identiska kopior eller 
dotterceller. Stamceller kan betecknas som 
kroppens cellulära byggstenar som förekom-
mer under fosterutvecklingen men även i den 
fullvuxna organismen. Embryonala stamceller 
bildar alla vävnader i kroppen medan vuxna, 
adulta stamceller utgör en vävnadsreservoar 
för att ersätta andra celler efter skada eller 
vid sjukdom. Denna förmåga till självläkning 
har gjort terapier med stamceller medicinskt 
attraktiva vid ett flertal mänskliga sjukdomar 
som påvisar förlust av specifika celltyper. 
Trots lovande utsikter att med stamcellsterapi 
kunna lindra sjukdom och höja livskvaliteten 
hos patienter, är forskningen med stamceller 
i flera länder kontroversiell speciellt i fråga 
om de embryonala stamcellerna. Detta be-
ror på att mänskliga embryonala stamceller 
främst isolerats från aborterade foster, vilket 
har aktualiserat flera etiska frågeställningar. 
Den senaste utvecklingen på området med 
odling av iPSC från vuxna mänskliga celler 
innebär ett stort genombrott (1), och utökar 
våra möjligheter för medicinsk användning 
av stamceller både inom forskningen och 

vid flera patientinriktade tillämpningar och 
terapier.

Stamceller med olika potens
Stamcellerna delar sig i princip oändligt men 
kan under inverkan av yttre faktorer och ett 
inre genetiskt program mogna ut eller dif-
ferentiera till en eller flera olika celltyper. 
Beroende på sin potential att bilda andra 
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celltyper indelas stamcellerna i totipotenta, 
pluripotenta och adulta stamceller.

En totipotent stamcell uppstår vid befrukt-
ning genom fusion av en spermie och en ägg-
cell som sedan delar sig vidare. Totipotenta 
stamceller utgör de allra tidigaste cellerna i 
embryot och kan ge upphov till alla embryo-
nala och extraembryonala organ hos fostret.

De pluripotenta stamcellerna kan isoleras 
från det inre cellagret hos blastocyten och 
kan bilda de tre groddbladen under den tidiga 
utvecklingen.  

Adulta stamceller har en begränsad dif-
ferentieringsförmåga och förekommer i små 
mängder i vävnader hos den vuxna organis-
men, såsom i benmärgen och i hjärnan. Dessa 
stamceller lokaliseras till särskilda vävnads-
nischer och kan normalt differentiera ut till 
celler som är typiska för just den vävnaden. 
Dock finns i litteraturen beskrivet att de olika 
vävnadsstamcellerna kan genomgå en så kal-
lad transdifferentiering, dvs. omvandling av 
en form av celler till en annan, även om detta 
normalt sker i en ganska ringa utsträckning.

Vuxna stamceller har av många betraktats 
som det enda beaktansvärda alternativet för 
cellulära terapier med stamceller nu och i 
framtiden. De vuxna stamcellerna leder sällan 
eller aldrig till tumörbildning. Terapin med 
vuxna stamceller är därför inte kontroversiell 
och de används redan nu vid transplantation 
av blodstamceller vid behandling av leuke-
mier och av andra blodsjukdomar. Vuxna me-
senkymala stamceller kan användas i flertal 
kliniska tillämpningar för att ersätta vävnad 
eller främja läkningsprocessen. Transplan-
tation av autologa stamceller har även den 
fördelen att man undviker immunologiska 
reaktioner i form av avstötning av transplan-
terade organ, vävnader eller celler. I Finland 
gjordes nyligen en banbrytande insats när 
det gäller tillämpningen av stamcellsterapi 
för vävnadsrekonstruktion av käkbenet efter 
avlägsnandet av en tumör (2). Behandlingen 
gick ut på att från bukfettet hos den opere-
rade patienten först odla celler till att bilda 
benceller inne i en titanmodell som motsva-
rade käkbenet. Den rekonstruerade benbiten 
opererades sedan några månader senare in i 
patientens överkäke som ersättning för den 
förlorade benvävnaden (2).      

Stamceller från navelsträngen räknas även 
till adulta stamceller och används för terapi 
vid bl.a. blodsjukdomar. Med tanke på pre-
ventiv medicin har det även framförts att man 
generellt kunde ta till vara stamceller från 
navelsträngen i samband med ett barns födsel, 

och frysa ner dessa celler för framtida behov 
senare i livet som ersättning för vävnader efter 
skada eller vid sjukdom. Denna typ av verk-
samhet finns delvis redan i USA men har inte 
slagit igenom i större utsträckning. I Finland 
är det Röda Korsets Blodtjänst som har hand 
om verksamheten med navelsträngsstamcel-
ler, vilket regleras av Läkemedelsverket och i 
framtiden även av biobanklagen som är under 
beredning (3). 

Trots sina uppenbara terapeutiska fördelar 
har vuxna vävnadsstamceller även sina be-
gränsningar. Det har att göra med deras ringa 
antal, svårigheten att isolera och kultivera 
dem samt deras förmåga att ge upphov till 
endast ett fåtal vävnadsspecifika celltyper.

Embryonala stamceller (ES)-celler är plu-
ripotenta celler som kan odlas i cellkultur 
och instrueras till att under rätta betingelser 
mogna ut till olika celltyper i kroppen. De för-
sta fynden när det gäller mänskliga stamceller 
gjordes redan på 1960-talet av de kanadensis-
ka forskarna, Ernest McCulloch och James Till 
(4). ES-celler isolerades sedan från möss 1981 
(5, 6) och från primater så sent som 1995 (7). 
I slutet på 1990-talet gjordes sedan de första 
försöken med humana ES-celler (8). 

ES-celler kan användas till att besvara 
grundläggande biologiska frågor om livets 
ursprung, den tidiga celldifferentieringen, och 
samspelet mellan gener och yttre faktorer vid 
embryo- och organogenesen. Förutom detta 
är ES-cellerna viktiga i terapisyfte samt för 
diagnostiska och andra ändamål. Som ovan 
nämnts är bruket av humana ES-celler för-
knippat med en hel räcka både etiska och 
praktiska problem, vilket gjort det svårare 
att forska om dem i vissa länder. I Finland 
och i Sverige samt i vissa andra länder har 
man tillåtit forskning på humana ES-celler 
från befruktade ägg i syfte att lindra och bota 
svåra sjukdomar. Det är viktigt att inse att all 
forskning med mänskliga ES-celler genomgår 
rigorös kontroll och kräver godkända etiska 
tillstånd. Forskningen har även gått framåt 
med stormsteg och gett nya insikter så gott som 
varje månad. Med avseende på terapiförsök 
har myndigheten Food and Drug Adminis-
tration (FDA) i USA nyligen godkänt bruket 
av oligodendrocytprekursorer från humana 
ES-celler. Oligodendrocyterna bildar det skyd-
dande myelinet kring nervcellsaxonen, och 
prekursorerna används för utvärdering av 
behandling av subakuta ryggmärgsskador hos 
människa. Det finns självfallet även risker med 
ES–cellsterapi, där risken för tumörbildning är 
en allvarlig möjlighet att beakta.
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Nukleär reprogrammering
Humana ES-celler kan isoleras från överbliv-
na provrörsembryon eller skapas genom so-
matisk cellkärnsöverföring. I det sistnämnda 
fallet avlägsnas cellkärnan hos det befruktade 
ägget och ersätts med en kärna tagen från en 
vuxen kroppscell.

Historiskt sett gjordes de första försöken 
med nukleär programmering av John Gurdon 
redan på 1960-talet i försök med grodyngel (8). 
Han kunde visade att man genom att ersätta 
cellkärnan hos ett grodägg med en cellkärna 
från en mogen grodcell kunde skapa en högst 
normal groda. Denna styrningsmekanism kan 
liknas vid ett byte av programkortet i en dator 
mot ett nytt med annan information. Praktiskt 
innebär den nukleära omprogrammeringen 
att den vuxna cellens information dvs. dess 
uppsättning av aktiva läsbara gener förändras 
till att motsvara den som är karakteristisk för 
kärnan hos en omogen cell.    

Efter de första lyckade experimenten fort-
satta man med nukleär reprogrammering i 
flera laboratorier, och man klonade bl.a. fåret 
Dolly, vilket skapade stora rubriker över hela 
världen (9). Sedermera har flera andra djurar-
ter klonats och delar av denna verksamhet har 
även blivit kommersiell – på både gott och ont. 
Lärdomen av alla dessa försök är att nukleär 
reprogrammering visserligen är möjlig men att 
metoden är bemängd med tekniska svårighe-
ter, såsom en låg frekvens av lyckade försök 

och med en otäck möjlighet att skapa ibland 
mindre livsduglig avkomma. Utvecklingsbio-
logiskt sett visade experimenten med nukleär 
programmering att celldifferentiering inte är 
en irreversibel process och att den kan styras 
av gener som ligger latenta i vuxna celler men 
som reaktiveras under vissa omständigheter 
liknande dem i en embryonal äggcell. Hur 
många och vilka dessa gener eventuellt var, 
förblev länge höljt i dunkel. När man sedan 
fick svaren på dessa frågor var de lika ovän-
tade som eleganta.

Inducerade pluripotenta stamceller  
I experiment med cellstyrning kunde den ja-
panska forskaren Shinya Yamanaka nyligen 
visa att endast fyra transkriptionsfaktorer 
(protein som i ett nätverk reglerar uttrycket 
av andra gener) behövs för att reprogrammera 
en vuxen bindvävscell (fibroblast) till en plu-
ripotent stamcell med förmåga att bilda andra 
celltyper (1, 10). De fyra gener det rörde sig 
om har fått namnen Klf4, c-myc, Oct4 och 
Sox2 (KMOS) och de är alla högt uttryckta 
i tidiga stamceller. Med hjälp av retrovirus 
kunde dessa KMOS-gener uttryckas i vuxna 
fibroblaster för att bilda pluripotenta stamcel-
ler som därför kallades inducerade pluripo-
tenta stamceller (iPS-stamceller). De nya rö-
nen publicerades hösten 2006 och formligen 
revolutionerade stamcellsforskningen (10). 
För sina bedrifter tilldelades Shinya Yamaka, 

Tabell I. 
Framställning av iPS-celler hos olika arter med en kombination av transkriptionsfaktorerna, KMOS.   

 Faktorer för induktion av iPS-celler Kommentarer:
    (referens) IPS-celler

Celler från MUS och MÄNNISKA 
KMOS (1, 10, 11) ..................................................................Den första rapporten om iPS-celler med könscellsöverföring
KOS (12) ..................................................................................utan c-Myc
KMOS (13) ..............................................................................med plasmiduttryck utan DNA-integration
OS (14) ....................................................................................tillsats av kemikalier och utan c-Myc 
O (15) .......................................................................................från vuxna neuronala stamceller
MOS (16) ................................................................................utan K-faktorn
KMOS (17, 24) .......................................................................med tillsats av rekombinanta protein 
KMOS (18, 21, 22) ................................................................med transposonuttryck 
KMOS (23) ..............................................................................utan virala vektorer och genom tillämpning av gensystemet Cre/Lox

RÅTTA  
KOS  (19)  ................................................................................med KOS och kemiska inhibitorer

APA
KMOS (20) ..............................................................................från Rhesusapan 

GRIS
KMOS (39) ..............................................................................från gris
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nu 47 år, i oktober 2009 det renommerade 
Laskerpriset i USA tillsammans med John 
Gurdon, pionjären inom studier av nukleär 
reprogrammering. The Lasker Awards anses 
vara en av medicinens förnämsta utmärkelser, 
och till saken hör att flera Laskerpristagare 
senare även förlänats Nobelpriset.

De första försöken med iPS-celler gjordes 
med fibroblaster från mus och sedan med 
mänskliga fibroblaster från hudbiopsier. Det 
visade sig att det tämligen enkelt och förutsäg-
bart går att framställa iPSC hos de flesta arter 
inklusive människa, apa, gris, gnagare efter 
uttryck av de fyra KMOS-faktorerna (Tabell 
I). Det har även visat sig att iPSC går att få 
fram utgående från nästan alla vuxna cellty-
per. Förutom fibroblaster har man sålunda 
använt sig av celler från blodet, levern, magen, 

Figur 1. 
Möjliga tillämpningar av iPS -celler inom medicinen. Patientegna celler tas exempelvis från hudbiopsier och 
odlas i cellkulturer att bilda iPS-celler genom nukleär reprogrammering. Dessa differentieras sedan till specifika 
celltyper som kan användas i forskningssyften eller vid transplantation av vävnader eller cellaggregat till pa-
tienten. De patientegna iPS-cellerna kan fungera som en modell av sjukdomen i cellkulturer samt användas för 
farmakologisk prövning av olika läkemedel och för analys av mekanismer och signalvägar som orsakar sjukdoms-
förloppet hos patienten. Detta förfarande kan på sikt leda till mer rationella och skräddarsydda terapier för olika 
sjukdomar i framtiden. 
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bukspottskörteln, nerv- och fettvävnad, och 
från keratinocyter m.fl., (Tabell I). Nyligen 
har dessutom maligna eller immortaliserade 
celler använts för att bilda iPS–celler, och i 
med detta kan man närmare studera grundläg-
gande frågor som gäller humana cancerformer 
och tumörbildning (32, 33).  

iPS-cellerna och medicinen
När det gäller förhållandet till övriga stam-
celler är iPS-cellerna i allt väsentligt lika ES-
cellerna, och liksom dessa kan iPS-cellerna 
ge upphov till i princip alla de över 200 olika 
celltyperna i kroppen. Den uppenbara för-
delen med iPS-celler är att man framställer 
dem från vuxna celler och slipper använda 
fostervävnad. Med tanke på olika mänskliga 
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sjukdomar är en annan fördel att iPSC kan 
framställas från patientegna celler. Dessa kan 
differentieras enligt behov till den celltyp som 
man önskar studera och senare användas för 
cellbehandling eller vid transplantation. En 
attraktiv idé härvidlag är att iPS-cellerna och 
deras cellderivat används för farmakologisk 
testning av olika läkemedel för behandling 
av specifika sjukdomar (Figur 1). Det är även 
möjligt att medels iPSC skapa sjukdomsmo-
deller i provrör och forska vidare på dessa 
med gängse cell- och molekylärbiologiska tek-
niker. Exempel på sådana tillämpningar finns 
redan i fråga om ett antal viktiga mänskliga 
sjukdomar (Tabell II). Nuvarande patientnära 
möjligheter och terapigebit när det gäller 
iPS-cellerna visas schematiskt i Figur 1. Det 
är klart att andra möjligheter för medicinsk 
användning och manipulation av iPS-cellerna 
tillkommer framöver när väl kunskapen om 
dessa celler ökar.

I detta nu är flera viktiga frågor obesvarade 
om iPS-cellernas biologi och vilken potentiell 
roll dessa celler kan spela inom medicinen. 
De första försöken med iPSC förutsatte retro-
viralt uttryck av de fyra KMOSgenerna (1, 
10). Detta kan i princip leda till ogynnsamma 
effekter på genuttrycket och t.o.m. orsaka tu-
mörbildning. Denna nackdel har man därför 
på olika sätt försökt kringgå bl.a. genom att 
använda sig av andra vektorkonstruktioner 
eller genom att framställa iPS-stamceller med 
ett mindre antal faktorer. Bland fyrväpplingen 
KMOS är speciellt c-myc-transkriptionsfak-
torn en viktig onkogen i cellen och behövs 
för celldelningen. Men c-Myc kan även bidra 
till tumörbildning under vissa omständigheter 
och ett transient uttryck av faktorn vore därför 
att föredra. Därutöver har färska fynd visat 
att proteinet p53 vilket är en känd tumörsup-
pressor (motverkar tumörer) även påverkar 
iPS-cellbildningen (33–35) som därför även 
bör beaktas noggrant (36). Det är uppenbart 
att frågor om säkerhet och kontroll av celldif-
ferentieringen och en eventuell tumörbildning 
är lika viktiga och aktuella aspekter med 
hänsyn till terapier med iPS-stamceller som 
de är för ES-cellerna (37). Vi vet tyvärr ännu 
för litet om detta, men forskningen på det här 
området är stadd i snabb utveckling och nya 
rön kommer att öka våra kunskaper även i 
dessa frågor. Det är troligt att det i framtiden 
blir möjligt att framställa iPS-celler med ett 
antal kemikalier eller efter tillsats av bestämda 
småmolekylära substanser eller läkemedel och 
på ett sätt som är både snabbare och enklare 
än det nuvarande förfarandet (38). 
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