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Ordlista 
 
ASC: Adulta stamceller/vuxenstamceller 
 
ECM: Extracellulära matrix 
 
Elektroporering: En molekylärbiologisk metod för att överföra plasmider och 
andra former av DNA till biologiska celler 
 
Elektrofores: En metod som separerar molekyler med olika laddningar 
 
ESC: embryonala stamceller 
 
GFP: green fluorescens protein, används för att märka vävnader 
  
GVHD: graft versus host disease är en komplikation som uppstår efter 
transplantationer och karaktäriseras av att immuncellerna i transplantatet attackerar 
mottagarens vävnad 
 
HE: hematoxylin-eosin färg. Histologisk infärgnings metod 
 
HSC: Hematopoetiska stamceller 
 
ICM: Inre cellmassan av ett befruktat ägg som genomgått flera celldelningar 
(blastocyst) 
 
iPSC: pluripotenta stamceller 
 
MSC: Mesenkymala stamceller 
 
Multipotent cell: kan enbart kan alstra ett antal celltyper i den vävnaden de 
residerar 
 
PCR: polymerase chain reaction, en metod som används för att flerdubbla DNA eller 
mRNA 
 
Pluripotent cell: Har förmåga till att ge upphov till alla celler i kroppen förutom 
extraembryonala strukturer. 
 
SCNT: Somatisk cellkärneöverföring 
 
 
SSEP: somatosensoriska framkallade potentialer, är ett icke-invasivt sätt att 
undersöka kroppens sensoriskasystem 
 
 
Totipotent cell: En cell med förmågan till att ge upphov till alla celltyper i kroppen 
inklusive hela embryot, den befruktade äggcellen är en totipotent cell 
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Sammanfattning 

Inledning: Intresset för stamceller har funnits under flera årtionden och 
karaktäriseras av deras kapacitet till att både kunna förnya sig själva samt kunna 
differentiera till flera olika cellinjer. Stamceller delas in i två huvudgrupper baserad 
på deras möjligheter till att differentiera; embryonala stamceller(ESCs) som är 
pluripotenta och Adult stem cell, (ASCs) som är multipotenta. Som tillägg till den 
traditionella klassificeringen av stamceller har en ny typ av stamceller nyligen 
beskrivits som kallas inducerade pluripotenta stamceller (iPSCs) och är ett 
vetenskapligt genombrott som beskrevs för första gången år 2006.  

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie är att belysa användning av stamceller i 
dagens och morgondagens vård samt besvara följande frågor; Är iPSC ett alternativ 
till embryonala stamceller samt vilken forskning bedrivs kring dessa celler? Vad har 
Stamceller för behandlingspotential i morgondagens vård? Vilka etiska problem finns 
det med användning av stamceller? 

Metoder: Denna studie är baserad på artiklar som hittats via sökning på PubMed. 
MeSH termer och filter användes för att begränsa sökningarna. 

Resultat: Totalt inkluderas sju studier i detta arbete. Studierna visade lovande 
resultat då det gäller användning av iPSC vid behandling av sickelcellanemi, cancer, 
Alzheimer sjukdom, perifera nervskador, ryggmärgskador, brännskador och MS. Vad 
gäller etiska problem är det mest embryonala stamceller som härletts från den inre 
cellmassan(ICM) av en embryoblast som väcker etiska konflikter. 

Diskussion: Det finns en stor potential för klinisk användning av stamceller. iPSC 
är pluripotenta precis som embryonala stamceller och kan tänkas vara en ersättare 
för dessa celler. De kliniska studier som har utförts ger ett stort hopp inför framtida 
behandlingar och eftersom dessa visat sig vara positiva borde flera studier göras med 
en större grupp deltagare. De etiska problemen som idag råder kommer förmodligen 
hänga kvar i ett par år till men det är väldigt bra att veta att även människor som är 
emot användning av embryon för generering av stamceller anser att om dessa celler 
kan komma att rädda liv hos obotligt sjuka så är det värt att forska på och använda 
dem. 
 

Nyckelord: Stamceller, inducerade pluripotenta stamceller (iPSC), embryonala 
stamceller (ESC), Adulta stamceller (ASC). 
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1. Introduktion 

1.1 Celler och stamcellers ursprung 
 
Människan är uppbyggd av 10 trillioner celler som allihop härstammar från en enda 
cell, den fertiliserade äggcellen. För att kunna bilda dessa 10 trillioner celler måste 
äggcellen genomgå flera celldelningar för att ge upphov till kroppens alla vävnader 
och organ. Denna celldelning leder slutligen till att 206 olika celltyper bildas som 
kommer ge upphov till fyra vävnadstyper; Epitel, bindvävnad, muskler och 
nervceller[1-2]. Den fertiliserade äggcellen anses därför vara en cell med total 
potential och benämns därefter som totipotent på grund av sin förmåga till att ge 
upphov till alla celltyper i kroppen samt alla strukturer i ett embryo. En totipotent 
cell har en hög proliferations hastighet men en kort livslängd med enbart åtta 
celldelningar. Från åtta-cells stadiet och framåt blir cellerna mera begränsade och 
kallas för pluripotenta celler som har förmågan att ge upphov till alla celltyper i 
kroppen men inte hela embryot[4,6,9].  
 
Under embryonalutvecklingen som varar i ungefär 12 veckor bildas det tre stycken 
groddblad; ektoderm, endoderm, och mesoderm som kommer utvecklas till våra 
olika kroppsdelar och vävnader. Samtidigt som utvecklingen fortskrider kommer 
varje groddblad tilldelas sina egna stamceller. Groddblads stamceller kallas för 
multipotenta stamceller eller somatiska stamceller och har förmågan att producera 
dotterceller till en specifik vävnadstyp och de är mindre potenta än primitiva celler 
[1-4,6,9]. 

1.2 Intresset för stamceller inom forskning 
 
Intresset för stamceller har funnits bland biologer och har även studerats under flera 
årtionden. Stamceller definieras av deras kapacitet till att både kunna förnya sig 
själva samt kunna differentiera till flera olika cellinjer[2]. När en stamcell genom 
delning ger upphov till två identiska dotterceller kallas detta för symmetrisk delning 
och när man får en stamcell och en differentierad cell har stamcellen genomgått 
asymmetrisk delning[5]. Stamceller delas traditionellt in i två huvudgrupper baserad 
på deras möjligheter till att differentiera. En huvudgrupp är embryonala 
stamceller(ESCs) som är pluripotenta och som kan differentiera till alla celltyper i 
kroppen förutom de extraembryonala strukturerna. Den andra huvudgruppen är 
vuxenstamceller (Adult stem cell, ASCs) som är multipotenta, vilket innebär att de 
enbart kan alstra ett antal celltyper i den vävnaden de residerar [1,2,4]. Som tillägg 
till den traditionella klassificeringen av stamceller har en ny typ av stamceller nyligen 
beskrivits. Dessa celler kallas för inducerade pluripotenta stamceller(iPSCs) och är 
ett vetenskapligt genombrott som beskrevs för första gången av [8]. Forskarna 
lyckades skapa iPSC genom att omprogrammera somatiska celler tillbaka till deras 
pluripotenta stadie[1,4,8]. 
 
Det som gör dessa cellpopulationer så intressanta är att de kommer att kunna 
användas av forskare och vårdpersonal vid behandling av sjuka och dysfunktionella 
organ. Trots att stamcellsforskning är ett rätt så nytt område har media lyckats göra 
den väldigt populär. Anledning till detta beror på stamcellernas potential till att 
drastiskt förbättra livskvaliteten genom reparation av åldrande och sjuka organ[1,4]. 
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1.3 Olika typer av stamceller 
 

1.3.1Embryonala Stamceller 
 

Embryonala stamceller härrör från den inre cellmassan (ICM) av blastocyst stadiet i 
embryonalutvecklingen. Denna celltyp är pluripotent och har potentialen till att 
utvecklas till alla celltyper i kroppen[1,4,6]. 
 
Forskningen av embryonala stamceller började redan på 1950-talet och fortsatte 
utvecklas fram till då dem först isolerades av bland andra Sir Martin J. Evans 
Mathew Kaufman 1981[4]. Detta genombrott har bidragit i stor utsträckning till en 
ökad kunskap om stamcellers pluripotenthet och differentiering. En annan 
revolutionerade följd av stamcellsisolering är att den gav en plattform för utveckling 
av knockout-möss(möss med utslagna gener), som kommit att bli en standard 
modellorganism inom forskning[4]. 
 
År 1998 rapporterades det om den första lyckade härledningen av människans ESCs-
linjer och därmed utvidgades ESCs potential genom att möjliggöra utveckling av 
stamcellsbaserad terapi för sjukdomar hos människor. Användningen av stamceller 
begränsar sig inte enbart till att generera ny vävnad utan kan även användas som 
cellulära modellsystem och för att studera en mängd sjukdomar samt att studera nya 
läkemedelsubstansers effekt och toxicitet[1,4-5]. 
 
Utvecklingen av embryonala stamceller har inte bara varit positiv utan den har 
orsakat ängslan över att dessa celler tagits från fertiliserade mäniskoembryon som 
teoretiskt hade kunnat utvecklas till att bli en människa. Ett annat problem med 
användning av humana embryonala stamceller (hESCs) är att embryon är en mycket 
begränsad cellkälla, vilket försvårar användning i storskaliga behandlingar. 
Ytterligare en nackdel med ESCs är deras förmåga till att växa obegränsat vilket kan 
resultera i tumörutveckling(teratomas) efter en transplantation. Slutligen finns det 
även begränsningen med att ESC inte är immunkompatibla med en heterolog patient 
på grund av skillnaderna i den genetiskauppsättningen vilket kan försvåra 
behandlingen med dem. Forskarna har försökt lösa detta problem genom att utveckla 
flera olika metoder för att kunna framställa immunokompetenta ESCs.  En metod 
som forskarna utarbetat baseras på möjligheten att under rätta omständigheter 
omprogrammera somatiska celler och tvinga dem till att byta cellinje[3-4,9]. 
 

 1.3.2 Embryonala stamceller via somatisk nukleär cellkärneöverföring (SCNT) 

 
Somatisk cellkärneöverföring (SCNT) är en metod som utvecklats för att framställa 
patientspecifika stamceller för att undvika problem med immunsystemet vid en 
transplantation. Terapeutisk kloning är en annan benämning på denna metod som 
involverar överföring av en kärna från en somatisk cell till en kärnlös äggcell. Efter 
kärnöverföringen får cellen genomgå ett visst antal celldelningar i en kultur till de 
slutligen bildar en blastocyst[1]. 
 
Stora framsteg gjordes inom detta område i samband med att man skapade fåret 
Dolly[1]. Därefter har denna process genomförts hos andra däggdjur, som möss, 
kossor, grisar, katter och hundar. Celler som framställs genom SCNT kommer att 
vara genetiskt identiska med donatorns celler och kommer därför heller inte att 
stötas bort av patienten vid en transplantation. 
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SCNT kan potentiellt användas för tre ändamål: 1. Reproduktion, vilket leder till 
generering av ett embryo, d.v.s. kloning (ex. fåret Dolly).  2. Terapeutisk behandling 
och 3. Forskning och regenerativ medicin. Kloning är både vetenskapligt och etiskt 
avvisat medan det andra ändamålet är av stor betydelse för utvecklingen och 
framställningen av immunkompententa embryonala stamceller samt för terapeutisk 
behandling med stamceller. Den här celltypen kan dessutom förvaras och användas 
vid ett senare tillfälle för behandling av framtida sjukdomstillstånd[1,3-4]. 
 

1.3.3 Vuxenstamceller (Adult stem cells) 

 
Vuxenstamceller (ASCs) är mera anpassade för kliniska ändamål samtidigt som de är 
lättillgängliga och användning etiskt mer acceptabel. Vuxenstamceller kan dessutom 
användas för autolog behandling av degenerativa, traumatiska och medfödda 
sjukdomar eftersom de kan utvinnas från patienten själv och därmed bidra till att 
undvika komplikationer med immunsystemet. Hematopoetiska stamceller(HSC) är 
bland de bäst beskrivna vuxenstamcellerna och kan hittas i benmärgen samt i 
navelsträngen. Hematopoetiska stamceller kan också renas fram från det perifera 
blodet som flyttats från benmärgen med hjälp av stimuleringsfaktorer[1,3-4]. 
 
Mesenkymala stamceller (MSCs) är en annan framträdande typ av multipotenta 
stamceller som är kapabla till att differentiera till mesodermala cellinjer, inklusive 
osteoblaster, kondroblaster, adipocyter, fibroblaster och nervceller. Även denna typ 
av ASCs hittas i benmärgen och navelsträngen. MSCs har visat sig kunna förstärka 
nybildning av skadad vävnad. Faktum att uppsamling av ASCs är icke-invasiv samt 
att de är lätta att förvara gör dem till lättillgängliga källor för allogenisk/autolog 
transplantation [3-4,10]. 
 

1.3.4 Inducerade pluripotenta stamceller 

 
Eftersom stamcellsforskningen har stött på ett stort motstånd vad gäller utvinning av 
ESCs ur mänskliga embryon utvecklades en metod som skulle undvika detta hinder. 
Lösningen kom i form av inducerade pluripotenta stamceller (iPSC). Genom 
användning av iPSC kringgås både den moraliska konflikten samt problemet med 
genetiska skillnader. Inducerade pluripotenta stamceller är precis som namnet 
antyder, pluripotenta stamceller som utvecklats från en icke-pluripotent cell, oftast 
en somatisk cell genom att forcera uttrycket av flera genetiska sekvenser. Metoden 
presenterades för första gången 2006 av Takahashi och Yamanaka[8] och belönades 
med nobelpriset 2012. 
 
Humana iPSC har morfologiska likheter med hESC, och uttrycker typiska hES-
cellspecifika antigener på sin cellyta. De kan ge upphov till flera cellinjer in vitro, och 
bilda teratomas [3-4,8-9]. 

1.4 Eventuell tillämpning av stamcellsterapi 
 
Stamceller kan stimuleras in vivo eller in vitro till att utveckla ett visst antal 
specialiserade celler för behandling av genetiska och degenerativa sjukdomar. 
Sjukdomar som kan dra nytta av stamceller som behandlingsmetod är behandling av 
diabetes mellitus, kronisk myeloid och kronisk lymfocyt leukemi, leversjukdomar, 
nervsjukdomar samt hjärtsjukdomar [5]. 
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1.4.1 Stamcellsbehandling för Diabetes mellitus 

 
I jakt på nya behandlingsmetoder av Diabetes typ1, har studier genomförts för att 
undersöka om det är möjligt att ESCs, iPSCs och eventuellt MSCs kan differentiera 
till insulinproducerande beta-celler. Även om mycketarbete återstår har märkbara 
framgångar uppnåtts med att identifiera faktorer som är nödvändiga för 
differentiering från ESCs och iPSCs till betaceller. De stamceller som lyckats 
differentiera karaktäriseras av att de uttrycker beta-cellers transkriptionsfaktorer 
PDX1, NKX6-1 och MAFA.  Differentierade celler har dock en nedsatt förmåga att 
svara på glukosstimulering in vitro. Det verkar som att fullständig differentiering 
måste ske invivo. I möss har man sett att det tar mellan 1-3 veckor efter inplantering 
för cellerna att erhålla förmågan att svara på glukos och därefter utsöndra humant 
insulin och C-peptid som svar på höga glukoshalter[5]. 
 

1.4.2 Stamcellsbehandling mot kronisk myeloisk och kronisk lymfatisk leukemi 

 
Behandling av kronisk myeloisk leukemi(CML) med hematopoetisk stamcells 
transplantation (HSCT) har använts under de senaste 50åren och är förenad med 
både framgång och misslyckanden. Vid högdososbehandling med 
kemoterapi/strålbehandling förstörs oftast patientens benmärg vilket leder till att 
den behöver ersättas med nya benmärgsceller från en frisk donator. Detta har under 
årtionden varit principen bakom HSCT behandling av denna sjukdom. Användning 
av HSCT minskade då den nya behandlingen med BCR/ABL (onkogener i 
philadelphia kromosomen) tyrosinkinas inhibitor (TKI) presenterades[5]. Idag råder 
det en balans gällande användningen av dessa metoder.  
 
I dagsläget finns det en riskbedömning av både sjukdomsrisk och 
transplantationsrisk. Det är inte alla patienter som kommer att dra nytta av 
behandling med HSCT eller TKI. Det är till dessa patienter som en ny 
behandlingsmetod behövs. Autolog stamcellstransplantation kan komma att bli en ny 
behandlingsmetod som kan minimera dessa risker. Långtids uppföljning av CML 
patienter som genomgåt behandling med autolog-HSCT har nämligen visat att denna 
behandling har positiva effekter på sjukdomen[5]. 

1.4.3 Stamcellsbehandling för leversjukdomar 
 

Många studier har koncentrerat sig på att undersöka möjligheten att kunna få fram 
stamceller som immunologiskt matchar med patientens leverceller. Det bästa 
tillvägagångssättet för att uppnå detta är om stamcellerna isoleras från patienten 
själv. HSCs från navelsträngblod har visat sig kunna bilda en högre mängd leverceller 
efter transplantation än dem HSCs som isolerats från benmärgen.  
 
Mesenkymala stamceller kan komma att bli till stor nytta vid behandling av en rad 
olika leverskador och leversjukdomar. Studier visar på att transplanterade MSCs 
kommer att kunna stimulera värd-levern till att reparera sina egna skador utan att 
donator cellerna behöver kvarstå inne i mottagaren under en längre tid. Andra 
studier som gjorts har dock visat på att denna reparationsprocess som sker har 
stimulerats genom utsöndring av endogena stimuleringsfaktorer. När de här nya 
uppgifterna kom fram ifrågasattes det huruvida det verkligen var MSCs som 
stimulerade leverreparation eller om de aktiverade endogena stimuleringsfaktorer. 
 
Eftersom MSCs är mottagliga för genetiska förändringar skulle man kunna ta dem 
från patientens egen benmärg, även om leversjukdomen beror på ett genetiskt fel. 
Dessa autologa MSCs skulle kunna modifieras genetisk in vitro samt differentiera till 
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leverceller och därmed ge ett tillräckligt antal celler för att uppnå meningsfull nivå för 
inplantation innan de transplanteras. Trots ovanstående resultat med MSCs är den 
kliniska användningen av benmärgsutvunna celler för behandling av leversjukdomar 
och skador fortfarande på en utvecklingsnivå [5]. 

1.4.4 Stamcellsbehandling för nervsjukdomar 

 
Med stamcellers förmåga att generera nervvävnad har förhoppningar om att kunna 
behandla neurodegenerativa sjukdomar inklusive Alzheimers sjukdom, Huntingtons 
sjukdom, Parkinsons sjukdom och ryggradsskador väckts till liv. De allra första 
kliniska studien för behandling av störningar i centrala nervsystemet med humana 
embryonala stamceller har påbörjats. I en studie undersöktes möjligheten att 
behandla ryggradsskador genom transplantation av nygenererade oligodendrocyter. 
En liknande studie har tidigare beskrivits, men då användes neurala stamceller 
(NSCs). Neurala stamceller går att extrahera direkt från foster eller vuxen 
nervvävnad. Efter avlägsning av tillväxtfaktorer eller mitogener låter man NSC 
genomgå en spontan differentiering tills de genererar oligodendrocyter, nervceller 
och astrocyter. Det är uppmuntrande att se att NSC redan nått till kliniska 
prövningar [5]. 

1.4.5 Stamceller i behandling av hjärtsjukdomar 
 

Sambandet mellan sjuklighet och dödlighet i hjärtsjukdomar visar oftast sekundär till 
permanent förlust av hjärtvävnad vilket gör stamcellstransplantation till en potentiell 
och viktig behandling för reparation av hjärtvävnad. De celltyper som har förmågan 
till att generera till livsduglig hjärtvävnad eller kan främja regenereringsprocessen är 
embryonala stamceller, mesenkymala stamceller samt lokala hjärtprogenitorceller, 
skelettmyoblaster och EPCs(Endothelial Progenitor Cells), som används i 
hjärtregenererings terapi. 
 
Mesenkym stamceller kan uttrycka specifika hjärtgener, anta myotubernas morfologi 
samt många andra funktioner som är associerade med hjärtats myocyter bara genom 
exponering för DNA-demetylerande ämnen. Även om mesenkymala stamceller har 
potential till att kunna utvecklas till mogna fungerande hjärtmuskelceller är det 
fortfarande oklart om de kan användas vid behandling [5]. 
 

1.5 Syftet 
 

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa användning av stamceller i dagens och 
möjligen morgondagens vård. De frågeställningar som kommer att tas upp i denna 
studie är; Är iPSC celler ett alternativ till embryonala stamceller samt vilken 
forskning bedrivs kring dessa celler? Vad har stamceller för behandlingspotential i 
morgondagens vård? Vilka etiska problem finns det med användning av stamceller?  

2. Metoder 

Denna litteraturstudie som berör stamceller som behandling i dagens och 
morgondagens vård basera på artiklar som hittats genom sökning i PubMed. 
Resultaten i denna studie är baserade på sju original artiklar varav tre är kliniska 
prövningar studier i fas1-2 samt ett policyuttalande från en pediatrik kommitté i 
USA. 
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De sökord som användes för denna litteratursökning till en början var: 
 

 Stem cell therapy eller research 

 Induced pluripotent stem cell therapy eller research 

 Embryonal stem cell therapy eller research 

 Stem cell transplantation 

 Embryonal stem cell transplantation 

 Induced stem cell transplantation 
 
Efter denna första omgångs sökning hittades ett 30-tal artiklar som lästes igenom. 
Utifrån denna omgångs litteratursökning hittade jag artiklar som jag använde för att 
skriva min introduktion. Därefter behövdes det göras en lite mera specifik och 
begränsad sökning när det gällde att hitta artiklar till mina frågeställningar.  
 
För den andra omgångens sökning användes MeSH-termer och filter med 
begränsningarna högst 5 år gamla, artiklar som baserade på kliniska studier samt 
artiklar som handlade om människor och artiklar som var skrivna på engelska. 
Nedan följer Mesh termer som användes i den andra omgångens sökning. 
 

 ”Induced pluripotent stem cell” MeSH AND therapy/research/ clinical use/ 
Clinical therapy 

 “Stem cells” MeSH AND Clinical trials/therapy/ clinical use/clinical therapy 

 Adult stem cell MeSH AND Clinical trial/therapy/clinical use/clinical therapy 

 Embryonal stem cell MeSH AND Clinical trials/therapy/Clinical use/clinical 
therapy 

 Stem cell MeSH AND spinal cord injuries 

 Stem cell MeSH AND optical nerve 

 Stem cell research MeSH AND ethics 
 
Sökning av artiklar skedde mellan 2013-01-21-2013-02-28. 
 
 

3. Resultat 

 
De resultat som redovisas i denna del av arbetet baseras på sju orginal artiklar och ett 
policyuttalande som belyser mina tre frågeställningar. Är iPSC ett alternativ till 
embryonala stamceller samt vilken bedrivs kring dessa celler? Hur ser stamcellers 
behandlingspotential i dagens och morgondagens vård? Vilka etiska problem finns 
det i samband med användning av stamceller? 

3.1 Är iPSC ett alternativ till embryonala stamceller samt hur ser 
forskningen ut för iPSC? 

3.1.1 Treatment of sickle cell anemia mouse model with iPS Cells generated 

from autologous skin, 2007 [10]. 

 
Mus och humana fibroblaster kan omprogrammeras till att likna embryonala 
stamceller genom att tillföra en kombination av transkriptionsfaktorer. I denna 
studie undersöktes om intransplanterade pluripotenta stamceller erhållna från 
autologa iPSC kan rädda möss med sickelcellanemi.  
 
Försöket delades in i fyra steg, omprogrammering av donerade fibroblaster till iPS 
celler, reparation av den genetiska defekten med hjälp av homolog rekombination, in 
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vitro differentiering av genetisk modifierade iPS celler till hematopoetiska celler 
(HPs) och slutligen transplantation av dessa celler till en sjuk mus. 
 
Humant knock-in möss med sickelcellanemi valdes ut. Mössens α-globin gener hade 
bytts ut mot humant α-globin gener och deras β-globin gener hade även de bytts ut 
mot humana Aγ och βs(Sickel) gener(Fig.1). Möss som var homozygoter för den 
humant βs-allelen hade en livslängd på upp till 18 månader och de utvecklade typiska 
sjukdomssymtom som svår anemi orsakad av erytrocytdeformering, mjältinfarkter, 
svårigheter att koncentrera urinen samt övergripande dålig hälsa.  
 
Experimentet började med ansamling av fibroblast celler från svanstippen på en 12 
veckor gammal han mus som är hβs-homozygot. Cellkulturen infekteras med 
retrovirus som och ett lentivirus. Efter 16 dagar isolerades 24 kloner och iPS cellinjen 
#3 valdes slumpmässigt ut för fortsatt undersökning(Fig. 1A). 
Den utvalda cellinjen genomgick ytterligare virusbehandling för att minska risken för 
tumörutveckling genom att försöka hämma uttrycket av lentivirus-transducerade c-
Myc. Avstängningen av båda c-Myc kopiorna lyckades i enbart 1 av 10 iPS subkloner 
(iPS#3.3). Subklonen iPS#3.3 uttryckte markörer förenligt med pluripotens och hade 
en normal karyotyp samt förmågan till att kunna generera teratomas och 
chimärer.(Fig.1 B, C & D) 
 
För att kunna reparera den genetiska skadan orsakad av hβs-allelen, genomgick iPS-
celler elektroporering med en målkonstruktion innehållande humant vildtyps- genen 
βA. För att undersöka om vildtypsgenen inkorporerats korrekt screenades iPSC-celler 
med hjälp av hygromycin- och ganciklovir. Bara en av 72 iPS kolonier visade sig vara 
resistenta mot läkemedlet och identifierades som korrekt riktade.  
 
Därefter undersöktes hematopoetiska celler som bildats in vitro från genetisk 
korrigerade iPS celler kunde återställa det hematopoetiska systemet hos sickelcell 
sjuka möss.Tre stycken hβs/ hβs han möss genomgick strålning och transplanterades 
med hematopoetiska stamceller som differentierat från genetisk korrigerade iPS 
celler. 
Dessa tre möss uppvisade en stabil inkorporering av de transplanterade cellerna. 
Analyser med hjälp av green fluorescens protein (GFP) och polymerase chain 
reaction (PCR) visade att DNA från behandlade möss bar på en hβA och hβs allelen till 
skillnad från dem ickebehandlade möss som inte visade något PCR-band som 
motsvarar hβA – allelen(Fig.2A & B).  
  
Funktionell korrigering av defekterna som orsakats av sickelcell utvärderades med 
elektrofores av humant β-globin protein A och S(HbA och HbS) som hittas i blodet på 
både behandlade och obehandlade möss. 65 % av HbA proteinet kunde detekteras 
med denna metod i behandlade möss jämfört med 0 % hos obehandlade möss 
(p<0,001). Studien visade även en minskning av HbS proteinet 4 till 8 veckor efter 
transplantation hos behandlade möss. Morfologiska analyser av röda blodceller från 
obehandlade möss visade på en ökad mängd elongerade rigida celler som ses i 
samband med sickelcellanemi.  Blodutstryk från behandlade möss uppvisades ett 
lägre antal av omogna röda blodkroppar(Fig2C & D).  
 
Med iPS-härledda celler ges möjligheten till att reparera genetiska defekter genom 
homologrekombination och möjligheten till att differentiera iPS celler till önskad 
celltyp för fortsatt behandling. Användning av iPS-härledda celler i behandlingssyfte 
kringgår problem som administrering av immunosuppressiva läkemedel vars uppgift 
är att förhindra bortstötning av transplanterade celler. Även om ingen av de 
behandlade mössen uppvisade någon tumörutveckling kan inte risken för 
tumörutveckling uteslutas. 
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Fig 1: Härledning av autologa iPS celler från homozygota hβs möss och förändring av sickel cell allelen med 
genmodifiering.(A) omprogrammering av fibroblast celler med transkriptionsfaktorer kombinerat med 
genmodifiering av sickel cell gener i möss.(B) hβS/hβS iPS cellinje #3 i olika stadier. Figuren är hämtad från J 
Hanna et al. [10] med tillstånd från Science journals. 
 
   

 
Fig2 (A) Inkorporering av transplanterade celler var stabil hos de 3 behandlade mössen med hjälp av GFP(green 

fluorescens protein).(B) Celler som bär på hβA allelen i blodet av behandlade hβS/hβS möss med PCR.(C) Resultat 
från elektrofores detektion av humant β globin proteinet i perifera blodbanan hos hβA/hβA, hβA/hβS samt hβS/hβS 

möss fyra respektive åtta veckor efter transplantation.(D)Giemsa färgade blodutstryk av hβA/hβS, behandlade och 
obehandlade hβS/hβS möss åtta veckor efter transplantationen. Pilarna visar de deformerade sickelcell erytrocyterna. 
Figuren är hämtad från J Hanna et al. [10] med tillstånd från Science journals. 
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3.1.2 Generation of dendritic cells and macrophages from human induced 

pluripotent stem cells aiming at cell therapy 2011[11]. 

 
Dendritceller (DC) och makrofager är en viktig del av immunförsvaret och det har 
länge funnits ett intresse av att använda dem för att manipulation av ett 
immunförsvar. I denna studie genererades DC och makrofager från humana iPS 
celler och möjligheten till klinisk tillämpning utvärderades. 
 
Humana iPS – cells kloner skapades genom lentivirus-medierad transferering av 
transgener till fibroblaster som erhållits från en frisk donator.  Uttrycket av 
transgenenerna c-Myc och Sox2 stängdes av för vissa iPS cellkloner, vilket 
resulterade i iPS cell kloner utan uttryck av transgenerna. iPS celler med och utan c-
Myc och Sox2 användes i detta försök.  
 
Differentiering av iPS celler till DC gjordes på odlingsplattor som innehöll 
granulocyt-makrofag kolonistimulerings faktor,( GM-CSF) och 
makrofagstimulerande faktor (M-CSF) samt interleukin(IL-4). Efter 3-5 dagar erhölls 
celler med utskott och som uttryckte CD40, CD86 och humant leukocyt antigen 
(HLA) klass1. De uttryckte dock inte CD80,CD83 och HLA klass 2. Efter ytterligare 
stimulering med tumor necrosis factor (TNF)-α, lipopolysakarider (LPS) och IL-4, 
uppvisade cellerna en liknande morfologi som mogna DC med uttryck av 
CD80,CD86, CD40, HLA klass 1 och HLA klass 2.  
 
iPS-DC cellers kapacitet till att stimulera och aktivera T-celler undersöktes. 
Undersökningen visade att mogna iPS-DC kunde inducera en stadig proliferering av 
allogena T-celler vilket tyder på att de har en stark kapacitet till att stimulera T-celler. 
Därefter undersöktes den antigen presenterande funktionen av HLA klass 2- hos iPS-
DC. En dos beroende respons observerades vilket indikerar på att iPS-DC kan 
processa ett antigen.  
 
Forskarna kontrollerade även iPS-DC förmåga till att stimulera antigen specifika 
CD8+ T-celler. Resultaten visade att iPS-DC laddade med peptider kunde stimulera 
antigen specifika T-celler.   
 
I ett annat försök genererades makrofager (iPS-MP) från en cellinje som odlats i 
närvaro av GM-CSF och M-CSF. Dessa celler uppvisade morfologiska och 
funktionella likheter med makrofager och uttryckte även liknande ytmolekyler 
CD11b, CD14 och CD68.  
 
Med hjälp av iPSC-härledda makrofager undersöktes möjligheten att på ett effektivt 
sätt kunna ta bort Aβ-peptider som ansamlas i hjärnan och orsakar Alzheimers 
sjukdom. iPS-MP som uttryckte membranbundna antikroppar (scFv) med en affinitet 
för Aβ-peptider genererades. Deras Aβ-specifika fagocyterande aktivitet testades 
genom att fluorescerande mikropärlor täcktes med Aβ peptider och därefter med 
bovine serum albumin (BSA). Aβ-pärlorna blandades sedan med scFv Aβ-antikropps 
uttryckande iPS-MP och inkuberades. Därefter observerades många fluorescerande 
pärlor inne i iPS-MP vilket indikerade på en effektiv fagocytering. Flödescytometri 
analyser visade att iPS-MP med uttryck av Aβ-antikroppar hade en effektivare 
fagocytering av Aβ-pärlor än BSA-pärlor vilket bevisar att Aβ antikropparna 
förstärkte den specifika fagocyterande aktiviteten för iPS-MP(Fig.3a-g). 
 
För att undersöka om iPS-MP kan användas för cancerbehandling genererade samma 
forskagrupp iPS-MP som uttrycker scFv CD20 specifika antikroppar. CD20 uttrycks 
på dem flesta B-cell leukemi och lymfoma celler. På liknande vis som tidigare 
samodlades scFv uttryckande iPS-MP med en human B-cell leukemi linje (BALL-1). 
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Detta resulterade i att BALL-1 celler slukades av iPS-MP och dem flesta av BALL-1 
bröts ned över natten. Vidare undersöktes antitumör effekten av iPS-MP i närvaro av 
IFN-γ. I närvaro av IFN-γ reducerades leukemi cellerna, BSLL-1, till hälften även om 
iPS-MP saknade uttrycket av scFv CD20 specifika antikroppar. Detta indikerade att 
antitumöreffekten förstärktes av IFN-γ (Fig.4).  
 
Därefter gick forskarna vidare med att undersöka anti-BALL-1 effekten in vivo. 
Immunsupprimerade möss fick BALL-1 injicerade peritonealt. En musgrupp 
injicerades sedan med iPS-MP som uttrycker scFv CD20 specifika antikroppar och 
andra injicerades med icke-transfekterade iPS-MP. Fynden tolkades som att iPS-MP 
som uttrycker anti CD20 scFv antikroppar hämmade BALL-1 tillväxten in vivo till 
skillnad från dem iPS-MP som inte utryckte scFv antikroppar.  
 
Resultaten från denna studie tyder på att det finns en antitumör aktivitet i iPS-MP 
uttryckande scFv CD20 specifika antikroppar. Observationer tyder på att iPS-MP 
absorberade tumörcellerna och förstörde dem därefter(Fig5). 
 

 
Fig3: (a) scFv antikropp specifik för Aβ. VH och VL är de variabla regionerna av en tung respektive lätt kedja. (b) 
Utrycket av anti Aβ scFv på iPS-MP cellytan. Övre bilden visar iPS-MP utan uttryck av scFv och nedre bilden visar 
iPS-MP med uttryck av scFv efter cytometrisk analys. Tjocka linjer och de tunna linjerna representerar infärgning 
med anti-cMyc mAb respektive sin isotyp mAb. (c&d)Mikroskop bild av fluorescerande mikropärlor täckta med Aβ 
som testades mot iPS-MP som uttrycker anti-Aβ scFv 16h efter inkubation. (e) iPS-MP som uttrycker sCFv Aβ 
antikroppar som inkuberats med Aβ-mikropärlor samt BSA-mikropärlor.(f,g) Analyser av iPS-MP celler som inte 
utrycker anti-Aβ scFv(g) och som uttrycker anti-AβscFv(f) fagocyterande aktivitet av mikropärlor. Figuren är hämtad 
från S Senju et al. [11] med tillstånd från Gene therapy journals. 
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Fig4: Antitumör aktiviteten av anti-CD20 scFv in vitro.(a) scFv antikroppen som är specifik för CD20.(b) Visar 
uttrycket av CD20 antikroppar på iPS-MP cell yta.(c) Visar iPS-MP celler och B-cell leukemi celler( BALL-1) märkt 
med en carboxyflourescein succinimidyl var för sig och sedan tillsammans.(d)Visar antitumör effekten av iPS-MP 
med eller utan uttryck av anti-CD20 scFv i närvaro av IFN-γ. *p<0.005. Figuren är hämtad från S Senju et al. [11] 
med tillstånd från Gene therapy journals. 
 

 
Figur5: (a) immunsupprimerade möss injicerades med luciferas märkta BALL-1 celler därefter injicerades en 
musgrupp med iPS-MP celler med uttryck av anti-CD20 scFv och en utan utryck av anti CD20 scFv. IFN-γ injicerades 
även i alla celler. (b,c) Bilder på möss som injicerats med luciferas BALL-1 celler och sedan med iPS-MP celler som 
uttrycker antikroppar mot CD20 och möss som inte injicerats med iPS-MP celler. Figuren är hämtad från S Senju et 
al. [11] med tillstånd från Gene therapy Journals. 
 

3.1.3 Transplantation of induced pluripotent stem cell-derived neurospheres for 

peripheral nerve repair 2012 [12]. 

 
 I denna studie omvandlades iPS celler till förstadier av nervceller, som kallas 
neurosfärer. Neurosfärerna har därefter möjligheten att kunna differentiera till nerv-
och gliaceller. Syftet med denna studie var att reparera ischiasnervsskador i möss 
genom att använda sig av bioabsorberbara nervledningar täckta med neurosfärer.  
 
Försöket kunde delas in i sju olika steg där det första var neuralinduktion av iPS-
celler. Forskargruppen använde sig av mus iPS celler som framställdes genom 
användning av transkriptionsfaktorer. iPS celler odlades och därefter genererades 
neurosfärer. iPS-celler differentierad till primära neurosfärer i närvaro av 
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fibroblasttillväxtfaktor och som i sin tur genererade sekundära neurosfärer. Primära 
och sekundära neurosfärer har olika differentierings inriktningar där primära 
neurosfärer differentierar huvudsakligen till nervceller och sekundära differentierar 
till glia celler. 
 
Nervledningar skapades i det andra steget, där ett bioabsorberbart polymerrör 
användes(Fig6),[12]. 
 
Nervledningar förbereddes genom att blötläggas i 70 % etanol och sköljdes med 
fysiologiskt saltlösning i det tredje steget. Blötläggning i etanollösningen möjliggjorde 
vätning av den hydrofoba polymeren. De sekundära neurosfärerna dissocierades 
därefter till enstaka celler och fördelades över nervledningarn. De celltäckta 
ledningarna placerades i ett odlingsmedium i 14 dagar innan nervledningarna kunde 
transplanteras. Nervledningarna färgades med hematoxylin-eosin (HE) för att senare 
kunna bekräfta att neurosfärerna fästs till rörens inre skikt (Fig.6). Försöket 
utgjordes av en experimentell grupp (iPS-gruppen) på tio möss i 6 års åldern med 5 
mm defekter i vänstra ischiasnerven som rekonstruerades av nervledningar täckta 
med sekundära neurosfärer som bildats från iPS-Celler. Konrollgruppen bestod också 
av 10 möss vars 5 mm defekt i ischiasnerven reparerades med en tom 
nervledning(Fig7). 
 
I det femte steget undersöktes återhämtningen av de motoriska och sensoriska 
funktionerna i mössens bakben. Utvärdering utfördes vid 4:e, 8:e och 12:e veckan 
efter rekonstruktion av ischiasnervskador med nervledningar(Fig8).  
 
I det näst sista steget gjordes en histologisk utvärdering där nervledningarna togs ut 
efter 12 veckor och nervgenereringen utvärderades med hjälp av immunhistokemi. 
Flera olika primära antikroppar användes för att lättare kunna identifiera de olika 
strukturerna i de genererade nervcellerna. (Fig.9). Det sista steget som genomfördes i 
detta försök var en statistisk utvärdering.  
 
Resultaten i denna studie visade på att återhämtning av motoriska funktioner kunde 
utvärderas med hjälp av vandringspår. Medelvärdet (PFL) var betydligt lägre i iPS- 
gruppen än i kontrollgruppen under veckorna 4,8 och 12. Vad gäller sensorisk 
återhämtning visade varmvattenbettendetestet på att iPS-gruppen hade en i 
genomsnitt kortare tid vad gäller fottillbakadragande än kontrollgruppen. Dessa 
resultat tyder på att iPS cell härledda neurosfärer påskyndade den funktionella 
återhämtningen av ischiasnerv gapet i mössen. 
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Fig6: (A&B) bild på nervledningarna.(C)Nervledningen i genomskärning(D)Hematoxylin-Eosin färgade 
neurosfärtäckta nervledningar. Figuren är hämtad från T Uemura et al. [12] med tillstånd från Biochemical and 
biophysical research communications journals. 

 

 
 

 
 
Fig7: Rekonstruerade ishiasnerv-gap med nervledningar.(A) Vid implantationstillfället.(B) 12 veckor efter 
implantation. Figuren är hämtad från T Uemura et al. [12] med tillstånd från Biochemical and biophysical 
research communications journals. 
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Fig8: Resultat från utvärdering av återhämtning.(A) Utvärdering av motorisk funktion (B) Utvärdering av 
sensorisk återhämtning. Utvärderingen genomfördes genom analys av vandringspår som mättes och sedan 
beräknades ett medelvärde utifrån mätningar från experimentsidan(EPL) och från normalsidan (NPL) och fick 
ut ett print length faktor (PLF)värde. För att utvärdera återhämtningen av sensoriska funktioner användes ett 
varmvatten beteendetest. Testet utfördes genom att mössen förflyttades via frambenen och bakbenen av den 
experimentella sidan respektive den normala sidan och nedsänktes i 50 gradigt vattenbad. Utvärderingen 
baserades här på antal gånger som fötterna drogs undan från det varma vattnet. Varje bakben på vardera sidan 
testades fyra gånger med ett 30s intervall (Fig.8). Figuren är hämtad från T Uemura et al. [12] med tillstånd från 
Biochemical and biophysical research communications journals. 
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Fig9: Histologisk utvärdering av nervledningarna efter 12 veckor. (A&B) Immunohistokemi för neurofilament 
protein antikroppar i iPS gruppen(A) och i kontrollgruppen(B). (C&D) Immunohistokemi för Tuj-1antikroppen i 
iPS gruppen(C) och i kontrollgruppen(D).(E&F) Immunohistokemi för s-100 antikroppar i iPS gruppen(E) och i 
kontrollgruppen(F).(G&H)Immunohistokemi för GFAP antikroppar för iPS gruppen (G) och kontrollgruppen 
(H). (I&J) Visar resultat från analysering av axon regenerering(I) och positiva områden för s-100 antikroppen 
(J) som analyserats med morfometry programvara winroof. Linjerna och staplarna represnterar median ±SD 
*p<0.05. Figuren är hämtad från T Uemura et al. [12] med tillstånd från Biochemical and biophysical research 
communications journal. 
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3.1.4 iPSC-derived fibroblasts demonstrate augmented production and 

assembly of extracellular matrix proteins 2011 [13] 

 
 Syftet med denna studie var att jämföra tre olika cellinjers förmåga till att bygga upp 
och ansamla extracellulära matrix (ECM). iPSC-härledda fibroblaster(iPDK) 
jämfördes mot sina föräldrar celler (BJ-fibroblaster) samt även mot hESC-härledda 
fibroblaster (EDK). 
 
Fibroblast cellinjer genererades från hESC som gav upphov till EDK fibroblaster och 
från iPSC som omprogrammerades från BJ-fibroblaster gav upphov till iPDK-
fibroblaster. En signifikant skillnad upptäcktes mellan dessa cellinjer efter 
karaktärisering av deras tillväxtkinetik. Tillväxtpotentialen av iPDK, BJ och EDK 
fibroblaster utvärderades in vitro genom beräkning av populations dubblering (PD). 
EDK, iPDK och BJ fibroblasterna uppvisade en liknande PD fram till passage 12. I 
Studien observerades att PD började minska för BJ fibroblasterna vid passage 13 och 
följdes av en förlust av tillväxtpotential vid passage 16. Vad gäller iPDK och EDK sågs 
en minskning av PD efter passage 16 respektive 19. Förlusten av tillväxtpotentialen 
för iPDK celler sågs först efter passage 19 medan EDK fibroblaster fortsatte att 
proliferera över passage 20. Dessa resultat visade på att både hESC och iPSC-
härledda fibroblaster hade betydligt längre tillväxtperiod i jämförelse med BJ-
fibroblaster. 
 
Forskargruppen gick sedan vidare med att tundersöka om iPDK fibroblaster uttryckte 
förhöjda nivåer av gener som kodar för extracellulär matrix (ECM) proteiner i 
jämförelse med BJ-fibroblaster. Eftersom L-ascorbinsyra-2-fosfat (AA) är inblandad i 
utformningen och uppbyggnad av ECM-proteiner utvärderades i detta försök om 
iPDK och EDK fibroblaster också var mottagliga för AA- stimulering. 
 
Real-time PCR (RT-PCR) användes för att mäta uttrycksnivåer av ECM-proteiner i 
iPDK, BJ och EDK fibroblaster efter en veckas odling i frånvaro eller närvaro av AA. 
iPDK och EDK fibroblaster uppvisade en större mottaglighet för AA stimuli samt 
utryck av ECM-proteinkodande gener jämfört med BJ-fibroblaster. Efter stimulering 
med 10µg/ml AA visade sig uttrycket av olika kollagen typer vara flera gånger högre 
hos iPDK fibroblaster, EDK fibroblaster och BJ-fibroblaster jämfört med celler som 
inte stimulerats med AA. Resultaten visade även att iPDK och EDK fibroblaster hade 
ett signifikant högre uttryck av de olika kollagen typerna efter AA stimulering jämfört 
med BJ-fibroblasterna (Tabell 1). 
 
Tabell 1. Uttrycket av olika kollagentyper i de olika fibroblast cellinjer efter AA 
stimulering. GGR=gånger 
Kollagentyp BJ-Fibroblaster iPDK-Fibroblaster EDK-Fibroblaster 

pro-α1(I) kollagen 
(COLIA1) 

Ingen påverkan 2 ggr högre uttryck 5 ggr högre uttryck 

pro-α1(III) kollagen 
(COL3A) 

3 ggr högre uttryck 3 ggr högre uttryck 15 ggr högre uttryck 

pro-α1(IV) 
kollagen(COL4A1) 

Ingen påverkan 8 ggr högre uttryck 6 ggr högre uttryck 

pro- 
α1(V) kollagen 
(COL5A1) 

5 ggr högre uttryck 35 ggr högre uttryck 125 ggr högre uttryck 

 
Efter att ha undersökt AAs effekt på iPDK, EDK och BJ-fibroblasterna ECM-
proteinuttryck på en 2D modell undersöktes dessa cellers förmåga att bygga ett ECM 
i 3D. Dessa tre celltyper planterades i brunnar och inkuberades i fem veckor i 
frånvaro respektive närvaro av AA. De tre celltyperna utvärderades efter vilken grad 
av tjocklek deras genererade 3D ECM hade.  
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Histologiska analyser visade att vävnadskonstruktioner som ansamlats av BJ-
fibroblaster hade en mer fibrös och mindre kompakt bindvävnad jämfört med den 
som ansamlats av iPDK och EDK celler. Genom mätning kunde det påvisas att iPDK 
och EDK fibroblaster lyckats producera signifikant tjockare ECM än BJ-fibroblaster i 
närvaro av AA. Flödescytometrianalys genomfördes för att undersöka om det skett 
några fenotypiska förändringar som följd av den långa odlingsprocessen. Resultatet 
från denna analys visade att fenotypen inte påverkats av den långa odlingsprocessen 
eller exponeringen av AA. För ytterligare jämförelse av 3D ECM undersöktes kollagen 
nivåerna i de ansamlade vävnaderna.  Kollagen nivåerna av typ I och III (COL1 och 
COL3) samt fibronektin (FN) analyserades med immunhystokemi. Anlyssvaren 
visade att COL1 och FN nivåerna var ungefär 40 % högre i vävnader som byggts upp 
av iPDK och EDK fibroblaster jämfört med den som byggts upp av BJ-fibroblaster. 
Analysen visade även att iPDK och EDK celler uttryckte 25 respektive 40 gånger 
högre nivåer av COL3 än vävnaden som byggts upp av BJ-fibroblaster. Eftersom COL 
3 spelar en viktig roll i läkningsprocessen av skadad vävnad, visar dessa resultat att 
den förhöjda nivån som ses kan bero på att iPDK cellernas fått en förändrad fenotyp 
efter omprogrammering från BJ-fibroblasterna. 
 
Fibroblaster hör till cellpopulationen mesenkymala stromaceller som har en viktig 
roll i att upprätthålla en normal balans i vävnader och i sår reparation. Dock har 
användning av dessa celler begränsats på grund av brist på tillräckligt många 
donatorceller. Denna studie visar på möjligheten av att använda iPSC-härledda 
fibroblaster vid vävnadsreparationer och regenerering.  

3.2 Stamcellers behandlingspotential i morgondagens vård 

3.2.1 Autologous mesenchymal stem cells for the treatment of secondary 

progressive multiple sclerosis: an open-label phase 2a proof of concept study 

2012 [14]. 

 
MS karaktäriseras av en inflammation som angriper myelinskidan runt nervtrådarna 
vilket försvårar nervimpulsernas spridning. MS delas in i två sjukdomsfaser, en 
återfalls fas som aktiveras av inflammation och en progressiv neurodegenerativ fas. I 
vissa fall leder sjukdomen till bestående funktionsnedsättning.  Det har gjorts 
framsteg i behandling av MS under de senaste decennierna. Behandlingen är dock 
enbart inriktad på återfallsfasen. Det finns ett stort behov av en nervskyddande 
behandling för patienter med progressiv MS. Syftet med denna studie var att 
undersöka effekten av autologa mesenkymala stamceller på patienter med progressiv 
MS.  
 
Deltagarna i studien var mellan 18-65 år gamla med klinisk diagnostiserad MS som 
bedömts med bland annat expanded disability status scale (EDSS). Deltagarna 
uppvisade, skador i synnerven med onormala synrubbningar i båda ögonen som 
följd, nervfibrer med en tjocklek på minst 45 µm i ena ögat, skador i synnerven 
påvisade vid en T2 viktad MRI. Patienter uteslöts från studien om de hade en 
blödningssjukdom, behandlats med interferon beta eller glatiramer acetat senaste 6 
månaderna eller om de genomgått andra behandlingar.  
 
Mesenkymala stamceller genererades genom att mononukleära celler separerades 
från benmärgen. Stamcellerna uttryckte speciella ytmolekyler (CD73,CD90 och 
CD105) som är typiska för mesenkymala celler. De autologa mesenkymala 
stamcellerna administrerades intravenöst till patienter med sekundär progressiv MS. 
Stamcellsadministrering genomfördes under en dag. För att minska risken för en 
allergisk reaktion förbehandlades alla patienter med 10mg klorfeniramin, 100mg 
hydrokortison och 10mg metoklopramid 30 minuter innan administreringen. 
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Patienterna undersöktes med 3-6 månaders intervaller under en 12 månaders period. 
Patientens syn bedömdes med MRI och optisk koherenstomografi. Den kliniska 
bedömningen gjordes Expanded Disability Status Scale, EDSS-test, samt MS 
Funktional Compositets test (MSCFC) och en rad andra tester. Autologa stamceller 
administrerades till alla patienter vid ett tillfälle.  
 
Efter behandlingen noterades en förbättring i synskärpan. Inga signifikanta 
förändringar sågs vad gäller färgseende eller synfält. Det noterades även en 
förbättring i den optiskanerven efter behandlingen. Allmän funktionsnedsättning 
som mättes med EDSS bedömdes vara minskad efter behandling. 
 
Inga allvarliga biverkningar noterades. En patient fick utslag över det främre bröstet 
3h efter infusionen. Utslagen försvann spontant inom 12timmar. En vecka efter 
behandlingen så rapporterade en patient klåda i hårbotten, även detta läkte utan 
behandling 2 veckor senare. Två patienter rapporterade om en infektion i övre 
luftvägarna 3 veckor efter transplantationen och en urinvägsinfektion orsakad av E 
Coli 4 veckor efter transplantationen. 

3.2.2 Stem cells in the treatment of chronic spinal cord injury: evaluation of 

somatosensitive evoked potentials in 39 patients 2009[15]. 

 
Ryggmärgskador drabbar främst yngre människor. Den neurologiska 
funktionsnedsättningen orsakas av såväl den primära mekaniska skadan som av 
sekundära skador, t.ex. ödem, inflammation och ischemi. I denna prospektiv icke-
randomiserad kliniska studie var syftet att utvärdera effekterna av infusioner med 
autogena icke differentierade stamceller för behandling av patienter med kronisk 
ryggmärgskada.  
 
Totalt 39 patienter som haft traumatiska thorakala eller cervikala ryggmärgskador 
under 2 år valdes ut till att delta i denna studie. Patienterna var alla över 18 år och 
hade normala blodceller och inga koagulationssjukdomar samt hade visat någon 
neurologisk förbättring under de senaste åren. Försökspersonerna följdes i 2,5 år och 
genomgick mätningar av somatosensory evoked potential (SSEP) var 6e månad för 
att utvärdera deras neurologiska återhämtning. Av patienterna var 30,8% 
quadriplegiska och 69,2% paraplegiska. Tre patienter fullföljde inte studien men 
inkluderades ändå i anlyseringen och bedömdes ha den sämsta utfall av 
behandlingen, d.v.s. inget svar i SSEP undersökningarna.  
 
Stamceller mobiliserades från benmärgen med hjälp av granulocyt 
stimuleringsfaktor. Infusion av stamcellerna gjordes under lokalbedövning och 
skedde via den högra femoralartären med hjälp av en kateter. För att minska risken 
för slaganfall gavs heparin till alla patienter som genomgick behandlingen.  
 
Patienterna lämnade sjukhuset en dag efter behandlingen om de inte uppvisade 
tecken på hematom eller blödning. De paraplegiska och quadriplegiska patienterna 
följdes upp med SSEP studier av de nedre och övre extremiteterna var 3:e månad av 
första halvåret och sedan två gånger per år under 2,5 år. I SSEP studien stimulerades 
de övre extremiteterna och svaret registrerades enligt en poängskala. De nedre 
extremiteterna stimulerades också och svaret registrerades. Ett kortikalt svar till 
perifer stimuli av de nedre extremiteterna i både paraplegiska och quadriplegiska 
patienter ansågs vara positiv.  
 
Det fanns inga statistiska skillnader vad gäller komplikationer mellan paraplegiska 
och quadriplegiska patienter (p=0,57). Resultaten från SSEP visades på positiva 
effekter hos 26 (66,7%) av patienterna. Inga statistikt signifikanta skillnader hittades 
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mellan paraplegiska och quadriplegiska patienter (p=0,27). Dessutom påvisades 
ingen statistisk signifikant skillnad i förbättringsfrekvens hos paraplegiska patienter i 
de nedre extremiteternas svar jämfört med förbättringarna som sågs i de övre 
extremiteterna hos quadriplegiska patienterna (p=0,17). Tiden det tog för 
paraplegiska och quadriplegiska patienter innan de började reagera på SSEP stimuli. 
 
Dem positiva kortikala responsen för perifera stimuli kan förklaras med att nya 
synapser bildats mellan mottagarens nervceller och nervceller som bildats efter 
stamcellstransplantation eller att gliaceller blivit myeliniserade som följd av 
transplantationen. Precis som i många djurmodellstudier visar dessa resultat på att 
stamceller har förmåga till att differentiera till gliaceller och nervceller.  

3.2.3 Allogeneic hematopoietic stem-cell transplantation for sickle cell disease 

2009[16]. 

 
Sickelcellanemi är en sjukdom orsakad av mutationer i hemoglobin A:s β-globin 
kedja. Det finns inget botemedel i dagsläge förutom ett kurativt alternativ med 
allogena hematopoetiska stamcellstransplantationer. Behandlingen har hittills 
genomförts på barn som visat sig kunna ge en 95 % chans till sjukdomsfri överlevnad. 
Denna behandling har dock visat sig vara toxisk för vuxna som dessutom löper en 
större risk till att utveckla graft versus host disease(GVHD) och 
transplantationsavstötning. Syftet med denna studie var att fastställa om det gick att 
genomföra en icke-myeloablativ allogen hematopoetisk stamcellstransplantation hos 
vuxna med svår sickelcell anemi.  
 
Tio patienter i åldrarna 16-45 år deltog i studien. Kriterierna för deltagande var minst 
16 år och att patienten var homozygot för hemoglobin S eller sammansatt heterozygot 
för hemoglobin S och C. Hemoglobin C (HbC) är en muterad form av hemoglobin 
som skapar abnormiteter i en av hemoglobin kedjorna.  
 
Stamcellsmobilisering från donatorerna pågick i 5-6 dagar genom administrering av 
granulocytstimulerande tillväxtfaktor som följdes av stora volymer leukaferes. Minst 
10x106 CD34+ celler/kg av mottagarens kroppsvikt ansamlades och frysförvarades.  
Patienterna genomgick en konditionerings kur innan behandling som bestod av 
alemtuzumab, 1mg/kg, som gavs i stigande doser sju till tre dagar innan 
transplantationer och en singel dos av strålning 300cGy gavs två dagar innan 
transplantationen. Alemtuzimab är en humaniserad monoklonal antikropp som är 
riktad mot CD52 (uttrycks på lymfocyter) förstör T-celler och B-celler. Antikroppen 
används för att förhindra GVHD, en komplikation som uppstår efter 
transplantationer och karaktäriseras av att immuncellerna i transplantatet attackerar 
mottagarens vävnad. Nedtrappning av sirolimus skulle ske då donator chimerism 
uppnått 100 % nivå. Chimärism är när man hittar både transplanterade celler och 
patientens egna celler hos patienten. 
 
Resultaten för denna studie visade att alla donatorer inklusive de med 
sickelcellanemi tolererade granulatstimulerande tillväxtfaktorn och upp till 5.51 
millioner till 28.2 millioner CD34+ celler/kg av mottagarens kroppsvikt 
mobiliserades. Forskargruppen observerade även en ökning i antalet neutrofiler, 
lymfocyter och trombocyter. Inga biverkningar observerades i samband med 
transplantationen och ingen av patienterna behövde behandlas med antibiotika eller 
parenteral näring. 
 
 Patient uppföljningar gjordes på en median uppföljning av 30 månader. Nio av tio 
patienter behöll sina transplanterade celler. Observationer bland dessa nio patienter 
visade att median procenten för cirkulerande donator T-celler var 53.3 ±18.6% samt 
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att den var 83.3±10.3% för cirkulerande donator myeloida celler. Antalet donerade 
myeloida celler ökade snabbare än donator T-celler i blodcirkulationen.  Ingen av 
patienterna uppnådde 100 % chimerism med donator T-celler vilket ledde till fortsatt 
behandling med sirolimus under hela studieperioden. En annan observation som 
gjordes var en förbättring i hemoglobin nivåer efter transplantationen(Tabell 2). 
Patient blodprover 6månader efter transplantationen visade sig innehålla en lika stor 
procentuell mängd hemoglobin S som hos donatorerna med undantag av en patient. 
Analyserna visade även att markörer för ökad hemolys hade minskat efter 
transplantationen (Tabell3).  
 
Tabell 2. Median hemoglobin före och efter transplantationen 
Kön Median hemoglobin före 

transplantationen 
Median hemoglobin efter 
transplantationen 

Kvinnor 8.8±0.3 g/dl 12.6±0.6 g/dl 
Män 9.3±1.1g/dl 12.7±1.1 g/dl 

  
 
Tabell 3. Medianvärde för hemolys före och efter transplantation 
Hemolysmarkörer Medianvärde för hemolys 

före transplantationen 
Medianvärde för hemolys 
efter transplantationen 

Retikulocyter 200±35x109/L 60±12x109/L 
Bilirubinnivån 3.03±0.72 mg/dl 0.69±0.28 mg/dl 
Laktatdehydrogenas nivån 302±48 enheter/L 186±17 enheter/L 

 
Patienter som innan transplantationen hade hjärtkärlbesvär hade inga besvär med 
detta efter transplantationen. Andra tillstånd som förbättrades var hjärtklaffsjukdom. 
De patienter som före transplantationen hade problem med bröstsmärtor upplevde 
inte längre episoder av andnöd.  
 
De lyckade transplantationsförsöken samt avsaknad av GVHD bland dessa patienter 
anses kunna jämställas med lyckade behandlingar av barn med sickelcellanemi. 
Författarnas slutsats var att deras goda resultat berodde på den konditioneringskur 
som patienterna fick innan transplantationen. Forskargruppen tror att den 
strålningsdos på 300 cGy som användes var så pass stark att den skapade tillräckligt 
med utrymme i benmärgen för de transplanterade stamcellerna. Sirolimus användes i 
detta försök som profylax mot GVHD, detta är ett relativt nytt användningsområde 
för läkemedlet. Sirolimus främjar differentiering av regulatoriska T-celler och hjälpar 
T-celler som är inblandade i att reducera riskerna för GVHD.  
 

3.2.4 Sammanfattande tabell av sjukdomar som kan behandlas med stamceller. 

 
Tabell 4. Sammanfattning av sjukdomar som kan behandlas med stamceller 

Sjukdomstyp Stamcellstyp 

Sickelcell anemi ADSC & iPSC genererade HSC 
Alzheimers sjukdom iPSC 
Cancer iPSC 
Ischiasnervskador iPSC 
Sårläkning/brännskador iPSC och hESC 
MS MSC 
Ryggmärgskador ADSC 
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3.3 Etiska problem med användning av stamceller 

3.3.1 Human embryonic stem cell (hESC) and human embryo research  

2012[17]. 

 
I detta policyuttalande som är skriven och utgiven av Committee for Pediatric 
Research och Committee on Bioethics[17] belyser man embryonala stamcellers roll i 
behandling av olika barnsjukdomar samt de etiska problemen som finns med 
användning av embryonala stamceller. Även om fokus i detta policyuttalande är mest 
inriktad på behandling av barn berör de etiska problemen alla människor som kan 
komma att ha nytta av dessa celler. 
 
Embryonala stamceller har väckt ett stort hopp vad gäller utvecklingen av olika 
behandlingar för sjukdomar som i dag saknar någon effektiv behandling. Under de 
senaste decennierna har det gjorts stora framsteg vad gäller forskning där 
embryonala stamceller används, speciellt mot sjukdomar hos barn. Framsteg har 
gjorts i behandling av leukemi, hjärtsjukdomar, benmärgssvikt syndrom och 
hypoxisk-ischemisk encefalopati. Förutom terapeutisk användning kan stamceller 
användas för läkemedelsscreening samt toxicitetstester. Men trots dessa framsteg 
kvarstår det lång tid och mycket forskning innan denna teknologi kan användas i 
vården. 
 
Den nuvarande källan för humana embryonala stamceller är embryon som blivit över 
efter en lyckad in vitro fertiliserings (IVF) process. Dem embryonala stamceller kan 
även genereras från embryon med hämmad eller med abnormal tillväxt som skulle 
göra dessa celler olämpliga för implantation.  Ny forskning visar att det är möjligt att 
generera en stamcellslinje från en till två celler som tagits som en biopsi från ett 
embryo. Även om denna biopsimetoden kan tyckas vara mer etisk, så finns det risker 
med att mottagaren av embryot inte acceptera ingreppet i embryot då det inte är klar 
med vet vilka konsekvenser en sådan biopsi har för implanteringen av embryot i 
livmodern. Om kvinnan inte vill få ett sådant embryo implanterat så måste det i sin 
tur slängas och denna handling kan också anses som oetisk. Ett alternativ till 
embryonala stamceller är att använda adulta stamceller och inducerade stamceller. 
Utvecklingen av dessa alternativa metoder har dock  inte stoppat användningen av 
embryonala stamceller, vilket resulterar i att de etiska problemen kvarstår. 
 
Policyuttalande fokuserar på hESC ursprung och behovet av att förstöra embryon 
efter utplockandet av de embryonala stamcellerna. Den stora frågan som ställs är om 
förstöring av dessa embryonala stamceller är etiskt fel, då måste även användningen 
av stamceller som genererats från dessa embryon också vara fel. Kommittén menar 
att vissa människor som anser det vara oetisk att förstöra embryon inte är emot 
användningen av stamceller som genererats från dem. Människor som är emot anser 
att användning av stamceller är att vara moralisk medskyldig, dvs. att ansvaret är lika 
stort som hos den som utför försöken på embryon. Den frågan som ställs är varför 
inte använda de nya metoderna som iPSC, ADSC eller biopsimetoder, istället för 
embryonala stamceller. Pediatrik kommitteen menar att embryonala stamceller 
behövs för att kunna ha något att jämföra de nya cellinjerna med. 
 
Den moraliska frågan gällande användning av embryonala stamceller kanske aldrig 
kommer kunna lösas och människor kommer fortsätta att debattera om dessa cellers 
användning. Trots att det finns en etisk konflikt med användning av hESC är väldigt 
många människor positivt inställda till att forskningen med embryonala stamceller 
fortsätter. Kommittén beskriver i denna policyuttalande att människor som är emot 
hESC tycker att de embryon som används bör behandlas med samma moraliska 
status som om de vore fullt vuxna människor. Samtidigt som människor som är för 
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användning av hESC tycker att dessa embryon inte har någon moralisk status 
eftersom de saknar relevanta kriterier, det vill säga förmågan till känslor eller 
förmågan till att känna smärta. De som är för användning av embryonala stamceller 
kan också försöka lägga embryon i samma kategori som djur. Trots denna syn på 
embryon anser de som är för användningen av embryo att embryon skall behandlas 
med respekt och att det borde finnas begränsningar med vad man kan göra med ett 
mänskligt embryo. Människor som är emot användning av embryon för generering av 
stamceller kan dock se fördelarna med att använda denna metod om sjuka människor 
kan ges en bra behandling. De kan även se nyttan i att använda embryon som ändå 
skulle ha förstörts. 
 
Den pediatriska kommittén tar hänsyn till de etiska problemen vad gäller hESC 
forskning men de ser även till potentialen för behandling av svårt sjuka barn med 
hjälp av dessa celler. Kommittén anser att det är viktigt att försöka mötas halvvägs 
gällande etiska frågor även om det kan vara svårt. De anser även att forskningen med 
humana embryon bör få fortsätta samt att man bör tillåta ekonomiskt stöd från 
allmänheten för att driva denna typ av forskning. Även om många människor kan 
komma att motsätta sig till att låta sina skattepengar gå till något de inte stödjer 
anser kommitteen inte att detta är någon skillnad än användning av skattemedel för 
att stödja andra typer av aktiviteter som vissa skattebetalare är emot, som exempelvis 
militären. 
 
I detta policyuttalande belyser man även problemet med att skapa embryon för att 
generera stamceller istället för att använda de från IVF. Denna metod kan också 
anses som oetisk då embryon skapas enbart i syfte för att generera cellinjer och sen 
förstöras än vid IVF då de är till för att försöka befrukta en kvinna. Vad gäller IVF 
donerade embryon är det viktigt att ta hänsyn till de etiska aspekterna vad gäller 
paret som donerar sina embryon till forskning. Paret ska behandlas på ett sådant sätt 
att de inte känner sig tvingade att donera embryon, eller att deras IVF behandling 
påverkas av deras beslut till att donera eller inte donera embryo. Det vore även 
oetiskt att mot betalning erbjuda par som genomgår IVF att donera sina embryon 
mot betalning. Det är alltid viktigt att få ett ömsesidigt samtycke från paret som 
donerar sina embryon. 

 

4. Diskussion 

En av mina frågeställningar var om iPSC kan vara ett alternativ till embryonala 
stamceller samt vilken forskning bedrivs kring dessa celler. Fyra artiklar användes för 
att belysa denna frågeställning. Den första studien [10] visade att det var möjligt att 
korrigera sickelcellanemi allelen genom homologrekombination samt att det gick att 
skapa autologa iPSC celler. Det som är positivt med autologa iPS celler är att 
patienten inte behöver använda immunosuppressiva medel för att förhindra 
frånstötning av transplantatet. Även om iPSC ser ut att vara lösningen till de etiska 
problemen som finns med användning av embryonala stamceller lär det dröja innan 
denna typ av behandling kan tillämpas i större utsträckning inom vården. Detta beror 
på att man behöver hitta andra metoder för omprogrammering av somatiska celler, 
istället för onkogener och retrovirala vektorer som har en ökad risk för mutationer. 
Resultaten från denna studie visade sig vara statistiskt signifikanta, men antalet 
försöksdjur var litet. Det fanns dock kontroll och försöksmöss så att 
behandlingsresultaten kunde mätas ordentligt. 
 
I den andra studien[11] genererades dendritceller och makrofager från humant iPSC. 
Utöver att visa på att iPSC har en förmåga att differentiera till vilken celltyp som helst 
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så visade även denna studie på att det finns potential att behandla cancer och 
Alzheimers sjukdom med iPS celler. Resultaten från studien visade att iPS-MP som 
uttryckte antikroppar mot CD20 celler hade en antitumör aktivitet och att de som 
uttryckte antikroppar mot Aβ proteiner hade en god fagocyterande aktivitet av Aβ-
protein som uttrycks vid Alzheimers sjukdom samt BALL-1 Celler[11]. I dagsläget 
saknas effektiv behandling av Alzheimers sjukdom och med detta försök har man 
öppnat en möjlighet till att kunna behandla denna sjukdom. De iPS-härledda 
makrofagerna visade sig ha en effektiv fagocyterande effekt på Aβ-proteiner vilket 
tyder på en lovande potential för en framtida behandling. De visade även kunna 
hämma tillväxten av BALL-1 celler, vilket väcker förhoppningar om att kunna 
använda denna typ av celler i cancerterapi. Nya metoder för att behandla Alzheimers 
sjukdom och cancer undersöks hela tiden, men att kunna använda sig av 
immunsystemets egna celler för behandling ger stort hopp inför framtiden. 
 
 I den tredje studien visades det att iPSC kan generera neurosfärer som kan användas 
vid perifer reparation av nervskador[12]. Resultaten från denna studie visade på en 
god motorisk återhämtning samt sensorisk återhämtning bland möss som behandlats 
med iPS-celler. Studien tyder på att härledda neurosfärer påskyndade 
återhämtningen av ischiasnervskadorna i mössen. Denna artikel gav inte bara svar på 
iPSC cellers potential till att behandla olika sjukdomstillstånd utan även insyn i 
behandling av perifera nervskador. Forskarna i denna studie undersökte inte enbart 
iPS cellers potential till att reparera skador i det perifera nervsystemet utan 
introducerade även egna originella metoder för att kunna genomföra reparationer. 
Denna studie, som var den första att rapportera om reparation av ischiasnervskador 
med en iPSC-täckt nervledning, ger inte bara kunskap om iPSC utan även kunskap 
om hur dessa celler kan inkorporeras i en patient. Nervledningen ger även en bra och 
tydlig bild över hur de nya nervcellerna växer samt vilka typer av celler som bildats. 
Även om metoden är långt ifrån att kunna tillämpas på människor har dörren 
öppnats för fortsatta studier kring generering av perifera nervceller. 
  
Den fjärde artikeln, visar att iPS celler är användbara vid brist på donatorceller vid 
t.ex. sårläkning eller hudtransplantationer [13]. Denna studie om fibroblast-
deriverade celler från iPSC visar att möjligheten för att skapa stora mängder av en 
viss celltyp finns, i detta fall skapades fibroblaster. Fibroblaster från iPS-celler visade 
sig ha en mer effektiv förmåga till att bygga upp ECM samt uttrycka COL3 i högre 
utsträckning än sina föräldracellerna, BJ-fibroblasterna. Eftersom COL3 spelar en 
viktig roll i vävnadsreparationer ger denna studie oss ny kunskap om hur vi kan 
utnyttja dessa iPSC-härledda fibroblaster för vävnadsreparationer och regenerering. 
Det faktum att denna studie använde tre olika cellinjer för att jämföra potentialen till 
att bygga upp ECM samt förmågan till att uttrycka olika kollagentyper i närvaro av 
AA i både 2D och 3D odlingar visar på att dessa resultat är robusta. Resultaten visar 
på att iPSC-härledda fibroblaster hade en snabbare och bättre tillväxt samt 
syntetiserade kollagen i en större utsträckning än sina föräldrar celler. Således visade 
denna studie inte bara på potentialen till att kunna skapa donatorceller utan även 
möjligheten att generera en förbättrad fenotyp hos donatorcellernas viktigaste 
egenskaper vad gäller ECM ansamling och syntesen av de viktigaste kollagentyperna 
som är inblandade i sårläkning. 
 
Min andra frågeställning som berörde, stamcellers behandlingspotential i 
morgondagens vård tas upp i tre artiklar som är baserade på små kliniska studier. 
Dessa artiklar återger en glimt av hur det kan komma att se ut i framtiden. En av 
studierna belyste användning av stamceller för behandling av sekundär progressiv 
MS [14]. Denna studie visade att patienterna fick förbättrad synskärpa. Förändring 
vad gäller färgseende kunde påvisas. I denna studie användes patienternas synskador 
som en markör för att lättare kunna utvärdera behandlings effekten. Det är svårt att 
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säga om synen som markör för behandlingseffekterna verkligen var den optimala 
markören då MS orsakar flera andra typer av nedsättningar. Det framkommer heller 
inte riktigt vilken verkningsmekanism som de transplanterade stamcellerna hade. 
Resultaten i denna studie var inte tillräckligt övertygande vad gäller behandlingen av 
sekundär MS med autologa mesenkymala stamceller. Graferna och tabellerna i denna 
studie var även väldigt svåra att tyda. 
 
 De andra kliniska studierna som ingick i detta examensarbete var 
stamcellsbehandling av ryggmärgskador och sickelcellanemi. [15,16] Vad gäller 
behandling av ryggmärgskador så indikerar resultaten att stamceller har förmåga att 
differentiera till gliaceller och nervceller efter att de transplanterats vilket främjar 
nervskadereparationen [15]. Den kliniska studien som gjordes på behandling av 
ryggmärgsskador visade på en positiv respons i SSEP hos majoriteten av deltagarna. 
De positiva kortikala svaren från perifer stimuli som erhålls kan förklaras av att det 
bildats nya synapser mellan värdsnervceller och nervceller. Eller att kroppsegna 
gliaceller blir myeliniserade efter transplantationen. Denna studie är en av många 
studier där stamceller används vid behandling av ryggmärgsskador med stamceller 
vilket visar på att framtidsutsikter för denna typ av behandling är väldigt goda.  
Studien var dock inte randomiserad eller blindad vilket är en risk för bias. 
  
Den tredje artikeln som beror min andra frågeställning handlar om behandling av 
sickelcellanemi med hematopoetiska stamceller hos vuxna människor med en 
liknande metod som använts för behandling av barn med sickelcellanemi [16] och 
som tidigare hade visat sig vara toxiskt för vuxna. I studien transplanterades 
hematopoetiska stamceller hos vuxna utan att använda sig av myeloablativ 
konditionering. De lyckades undvika utveckling av GVHD hos deltagarna genom att 
använda sig av läkemedlet sirolimus. Sirolimus användes i detta försök som profylax 
mot GVHD vilket var ett relativt nytt användningsområde för detta läkemedel. 
 
Behandling av vuxna människor med sickelcellanemi lyckades genom att använda en 
ny behandlingsmetod. Användning av sirolimus för att undvika utveckling av GVHD 
verka vara mycket lovande. Det är även tillfredställande att se att behandling av 
sickelcellanemi passerat djurstudier till kliniska studier med människor. 
Sickelcellsanemi är en sjukdom och det är en stor fördel att man genom generering av 
hematopoetiska stamceller kan hämma sjukdomsförloppet. I studien framgår det 
också att en av deltagarna fick ett friskt barn 30 månader efter sin transplantation, 
vilket kan tolkas som väldigt goda nyheter om man förutsätter att båda föräldrarna 
till barnet har anlag för sickelcellsanemi. Just i detta fall var det nog utmärkande för 
att det är komplicerat att genomgå en graviditet om man har denna sjukdom.  
 
Vad gäller min frågeställning om etiska problem med användning av stamceller är 
det mest embryonala stamceller från ICM av ett embryo som väcker etiska konflikter. 
Även om det idag finns iPSC och ADSC så används fortfarande embryonala 
stamceller. Den etiska konflikten kanske aldrig kommer få en lösning, men väldigt 
många som är emot användning av embryonala stamceller är i alla fall överens om 
nyttan med ESC och om sjuka kan botas. I dessa fall kan det vara etisk försvarbart att 
använda sig av dessa celler. Även om policyuttalande mest var inriktad på att försöka 
lösa de etiska konflikterna så att barn kan dra nytta av behandling med embryonala 
stamceller tycks denna diskussion vara relevant för alla typer av obotliga sjukdomar. 
 
Alla dessa sju studier visar på att det finns stor potential för användning av 
stamceller. iPSC är pluripotenta precis som embryonala stamceller och kan tänkas 
ersätta de i framtiden. Eftersom iPSC framställs med faktorer som virus och 
onkogener för omprogrammering behövs de embryonala stamcellerna fortfarande, 
för att jämföra med framtagna iPSC. Även om man skulle hitta ett sätt att stänga av 
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dessa onkogener i iPSC så är det fortfarande oklart om det finns risk för framtida 
tumörutveckling. I de djurstudier som beskrivits sågs ingen tumörutveckling efter 
terapibehandling med iPSC. Det är dock svårt att lita på dessa resultat då djuren i 
dessa försök enbart lever ett par veckor eller månader och tumörutveckling kan ta 
flera månader eller år för att utvecklas. Det som är mest positivt med iPSC forskning 
är att man lyckats visa ett sätt att kringgå immunologiska problem som oftast uppstår 
i samband med transplantationer.  
 
De kliniska studier som har gjorts ger verkligen ett stort hopp inför framtida 
behandlingar och eftersom dessa visat sig vara positiva borde flera studier göras med 
en större grupp deltagare. Studierna borde även genomföras som blinda och 
randomiserade för att försäkra sig om att resultaten verkligen är valida och inte har 
påverkats av bias. Det är även viktigt att göra långtidsuppföljning av patienter som 
genomgått stamcellsterapi för att kunna upptäcka eventuella sena och negativa 
effekter av behandlingen. De etiska problemen som idag råder kommer att bestå, 
men det är väldigt bra att veta att även människor som är emot användning av 
embryon för generering av stamceller anser att om dessa celler kan komma att rädda 
liv hos obotligt sjuka så är stamcellsforskning och behandling motiverad. 

4.1.1 Slutsats 
 
Möjligheterna med stamceller är många men det är svårt utifrån ovan nämnda 
studier att dra några generella slutsatser. Dessa studier har dock visat att iPSC, hESC 
samt ADSC celler har stora potentialer till att kunna användas i morgondagens vård. 
Trots att användning av stamceller än så länge är ett relativt nytt område har 
utvecklingen nått långt. iPSC som genereras genom omprogrammering av en 
somatisk cell kan tänkas komma att ersätta hESC, men än så länge är inte det 
aktuellt. Stamceller har utan tvekan stort potential i behandling av medicinska 
tillstånd, men det finns mycket kvar att lära sig om dem innan dessa kan användas i 
klinisk rutin. 
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