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Det kommer förmodligen att ta
många år innan forskning på hu-
mana embryonala stamceller le-
der till kliniska försök på bred
front. Det menar professor Peter
Eriksson på institutionen för kli-
nisk neurovetenskap vid Göte-
borgs universitet. Han är dock
övertygad om att stamcellsforsk-
ning är rätt väg att gå.

– Stamcellsterapi fungerar för
brosk och blod, och allt tyder på
att det även kommer att fungera
för andra vävnader och organ, sä-
ger Peter Eriksson. 

❙ ❙ Hösten 2001 blev »stamcellslinjer«
förmodligen den mest återkommande
facktermen i mediernas vetenskapsrap-
portering. Göteborgs universitet peka-
des av många ut som världsledande på
forskningsområdet, efter det att Nation-
al Institute of Health, NIH, i USA place-
rat Göteborgs universitet överst på listan
över vilka som innehar flest humana em-
bryonala stamcellslinjer i världen. Med
19 stamcellslinjer var glappet betryg-
gande stort till tvåan: Cythera Inc i Kali-
fornien med 9 stamcellslinjer. 

Nu har dock Göteborgs universitet
inte 19 humana embryonala stamcells-
linjer. För närvarande är man uppe i 4
cellinjer, och ytterligare 3 cellinjer ge-
nomgår de sista testerna som krävs för
att de ska kunna karakteriseras som fär-
digutvecklade embryonala stamcellslin-
jer.

– Vi har en striktare definition på vad
som får kallas en färdig embryonal stam-
cellslinje än vad NIH har. Det beror för-
modligen på att det finns ett politiskt in-
tresse av att få upp antalet stamcellslin-
jer i USA, säger Peter Eriksson, som
själv ingick i den delegation svenska 
forskare som besökte NIH efter det att
president George W Bush den 9 augusti
beslutade att endast forskning på befint-
liga humana embryonala stamcellslinjer
skulle få fortsatt statlig finansiering.

– Vi visade då att vi hade material för
att teoretiskt kunna generera 19 stam-
cellslinjer som motsvarade de krav pre-
sidenten ställde. Men vi gjorde en tydlig
distinktion mellan färdiga cellinjer och
potentiella cellinjer, och tyvärr har NIHs
överdrift skadat oss lite då det låtit som
om att det är vi själva som överdrivit vårt

antal. I efterhand har man från hälsomi-
nisteriet i USA ringt oss för att be om ur-
säkt för detta.

En unik forskarkonstellation
Nu är dock antalet embryonala stam-
cellslinjer av underordnad betydelse.
Poängen är vad forskarna kan åstadkom-
ma med dessa. Så sent som 1998 lycka-
des forskare för första gången isolera hu-
mana embryonala stamceller, och nu
börjar rapporter komma om lyckade
styrningar i odling mot bland annat
hjärtmuskelceller. 

Peter Eriksson intresserade sig tidigt
för embryonala stamceller och den po-
tential dessa tycktes ha, och nu ingår han
i en konstellation med sex forskargrup-
per med omkring 60 forskare som samt-
liga på olika sätt hoppas kunna använda
humana embryonala stamceller i den
egna forskningen. 

– Vi organiserar oss i något som vi
kallar Stamcellscentrum, vilket är en
vad jag tror unik konstellation av ut-
vecklingsbiologer, molekylärbiologer
och kliniker. Organisationens uppgift är
inte att styra vår forskning, utan att till-
varata våra möjligheter ifråga om an-
slag, mediakontakter etc, säger Peter 

Eriksson, som är sekreterare i stamcells-
centrumet.

Peter Erikssons egen forskning syftar
till att hitta behandlingar vid neurologis-
ka sjukdomar, såsom Parkinsons sjuk-
dom. Det finns redan klara bevis för att
celler som transplanteras till hjärnan kan
producera dopamin och lindra symto-
men vid Parkinson. Det har studier med
vävnad från aborterade foster visat vid
Lunds universitet. Men det krävs ett fler-
tal aborterade foster för att behandla en
enda patient, och den tekniken kommer
därför inte att utvecklas till en etablerad
behandlingsform. 

Peter Eriksson och hans forskargrupp
har i stället i första hand riktat in sig på
de stamceller som finns i den vuxna hjär-
nan, s k adulta stamceller. Cellerna kan
antingen tas från hippocampus eller i an-
slutning till de två hjärnventriklarna. Det
var ifrån vävnad i hippocampus som Pe-
ter Eriksson redan 1998, lyckades visa
att det sker en nybildning av nervceller
även i hjärnan.

– Jag arbetar mest med celler från
hippocampus, som vi tar ut med ett fibe-
roptiskt instrument då en patient ska få
en shunt inopererad. I hippocampus,
framför allt i ett område som kallas gy-
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Göteborgsforskare i unik konstellation

Stamcellsforskning rätt väg – 
men långt kvar till kliniska försök

Mycket talar för att humana embryonala stamceller ska kunna styras till att bli
dopaminproducerande nervceller, och därmed bli ett behandlingsalternativ vid
exempelvis Parkinsons sjukdom. »Alla celler har genetiska förutsättningar att bli
dopaminproducerande celler. Kan vi bara hitta själva nyckeln i genomet kanske vi kan
ge det molekylära maskineriet en knuff i rätt riktning« säger professor Peter Eriksson i
Göteborg.
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rus dentatus, finns en osedvanligt stor
ansamling av stamceller, säger Peter Er-
iksson. 

– Det finns sedan två strategier att ar-
beta utifrån med dessa celler; den ena är
att försöka lista ut vilka externa signaler
som behövs för att styra cellerna till att
bli dopaminproducerande celler, den an-
dra är att försöka identifiera vilka gener
som styr utvecklingen av dessa celler. 

Ofta är det ett fåtal s k mastergenes
som först aktiveras, och som sedan styr
det program av förmodligen flera tusen
gener som ligger bakom att det bildas
dopaminproducerande nervceller. Kan
forskarna lista ut vilka dessa master-
genes är behöver de inte känna till de ex-
terna signalerna.

– Alla celler har ju de genetiska för-
utsättningarna för att skapa dopaminpro-
ducerande celler. Kan vi hitta själva
nyckeln i genomet kanske vi kan ge det
molekylära maskineriet en knuff i rätt
riktning. Studierna med fostervävnad i
Lund, liksom alla pek som i stort sett
varje vecka kommer rörande detta, ger
oss hela tiden nya pusselbitar. 

Fördelar med embryonala celler
Fördelen med att arbeta med adulta
stamceller är att risken för avstötning
elimineras. En av nackdelarna är att hip-
pocampus, varifrån cellerna tas, är ett
extremt känsligt område. Det vore mer
attraktivt att kunna ta celler från exem-
pelvis hud eller blod, och styra dessa att
bli dopaminproducerande nervceller. 

– Hudstamceller och stamceller från
hjärnan är släkt med varandra på ganska
nära håll då de härstammar från samma
groddblad i embryot. 

– Nu pågår dessutom en diskussion
om att det eventuellt går att transdiffe-
rentiera celler; celler som härstammar
från ett groddblad bildar vävnad som
härstammar från ett annat groddblad.
Det finns bland annat en del arbeten som
talar för att stamceller som huserar i ben-
märgen kan utvecklas till nervceller.
Själv är jag mycket skeptisk till att detta
skulle vara en framkomlig väg, och det
kommer hela tiden nya studier som å ena
sidan talar för att så är fallet, å andra si-
dan att det inte fungerar, säger Peter 
Eriksson. 

Studierna med humana embryonala
stamceller kommer förhoppningsvis att
ge svar på vad i cellodlingen som styr
differentieringen, och även i vilken ut-
sträckning stamcellerna kan korsas ut-
ifrån vilka groddblad de härstammar.
Embryonala stamceller som odlas till
differentierade celler har dessutom vissa
fördelar jämfört med adulta stamceller,
även vid sjukdomar i hjärnan.

– Teoretiskt kan det ju vara så att vis-
sa sjukdomar beror på autoimmunolo-

giska faktorer – det finns en mekanism
som angriper nervcellerna, och trans-
planteras nya celler in vars ursprung är
patientens egen vävnad blir ju även des-
sa angripna – eller att cellerna har en ge-
netisk defekt som gör att de självdör. I
dessa fall vore det ju bättre om cellerna
tas från en annan individ, säger Peter 
Eriksson. 

En annan fördel jämfört med adulta
stamceller är att embryonala stamceller
kan odlas under mycket lång tid. Adulta
stamceller försämras på kromosomal
nivå efter 20–25 passager (antal expan-
sioner utifrån en ursprunglig cellinje),
vilket inte tycks vara fallet med embryo-
nala stamceller.

Långt kvar till kliniska försök
Forskningen på humana embryonala
stamceller befinner sig dock ännu bara i
inledningsskedet. Peter Eriksson upp-
skattar själv att det åtminstone tar 5–10
år innan forskarna nått så långt att det
kan bli aktuellt med kliniska försök. 

– De uteblivna snabba genombrotten
med genterapi är definitivt en nyttig lär-
dom, det kommer att ta tid! Förvisso
publiceras det hela tiden nya studier som
visar att stamceller differentieras åt oli-
ka håll, men fortfarande fattas det oänd-
ligt mycket information, säger Peter 
Eriksson.

– Bara för att man exempelvis lyckats
få dopaminproducerande nervceller i
kultur, betyder inte det att dessa celler
har samma karakteristika som de do-
paminproducerande celler som dör vid
Parkinsons sjukdom. Det finns ju ett
flertal olika typer av dopaminproduce-
rande celler i hjärnan.  

För svenskt vidkommande kan dock
det amerikanska beslutet att inte med
statliga pengar finansiera forskning på
humana embryonala stamcellslinjer som
tagits fram efter den 9 augusti 2001, in-

nebära ett försprång. För även om exem-
pelvis Göteborg nu inte har 19 embryo-
nala stamcellslinjer, så är antalet färdiga
– eller inom kort färdigutvecklade – cel-
linjer i Sverige högt internationellt sett.
Det är dessutom inte osannolikt att även
andra orters rapporterade antal stam-
cellslinjer är »optimistiskt tolkade«. Det
kan innebära att såväl statligt ameri-
kanskt forskningsstöd hamnar hos 
svenska forskargrupper, som att fram-
stående amerikanska forskargrupper sö-
ker ett aktivare samarbete.

– Ännu har det amerikanska beslutet
inte lett till något konkret. Jag har förvis-
so fått fler samarbetsförslag från ameri-
kanska forskare, och jag är även på gång
att etablera samarbeten. 

– Men fortfarande måste vi vara för-
siktiga eftersom de legala aspekterna är
så oklara. Det måste exempelvis vara
kristallklart att jag verkligen får samar-
beta med utländska grupper ifråga om
humana embryonala stamcellslinjer, och
att jag får sända cellinjer till USA. Det
handlar ju om ett mycket känsligt mate-
rial som bland annat involverar donato-
rer, och de svenska reglerna är fortfaran-
de oklara, säger Peter Eriksson.

NIH har antytt att institutet ser posi-
tivt på att ge statliga amerikanska anslag
till forskningen i Göteborg, men även
den möjligheten bromsas beroende på
avsaknad av tydliga regler för »stam-
cellsexport«.

– NIH vill ju stärka den amerikanska
forskningen och jag misstänker att de
kräver ett samarbete med amerikanska
grupper, och att vi distribuerar våra cel-
linjer till dessa, för att stödja oss med an-
slag. Det kan hända att vi söker anslag
från NIH, men först måste de legala
aspekterna vara helt klara.

Peter Örn

peter.orn@lakartidningen.se
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I Stamcellscentrum vid Göte-
borgs universitet ingår förutom
professor Peter Eriksson även
professor Lars Hamberger, av-
delningen för obstetrik och gyne-
kologi på Sahlgrenska akademi-
en. Han odlar donerade embryon
till de blastocyster, den »råvara«
som stamcellerna sedan tas
ifrån. Professor Christer Bets-
holtz, institutionen för medicinsk
och fysiologisk kemi, arbetar
med ren grundforskning på em-
bryonala stamcellslinjer. På sam-
ma institution finns docent Hen-
rik Semb, som är den som tagit

fram samtliga embryonala stamcells-
linjer i Göteborg och som själv
främst intresserar sig för hur dessa
kan användas för att skapa insulin-
producerande betaceller (se separat
artikel). Professor Sven Enerbäck, in-
stitutionen för medicinsk och fysiolo-
gisk kemi är inriktad på stamcells-
forskning på hjärtmuskel. Den i kon-
stellationen som har störst klinisk er-
farenhet av stamceller är professor
Anders Lindahl, som sedan länge an-
vänt cellbehandling vid broskskador
(se separat artikel). Anders Lindahl är
dessutom ordförande i Stamcells-
centrum.

Olika inriktningar i samarbetet på Stamcellscentrum


