
– Vi måste behålla arbetshands-
karna på och genomföra den
nödvändiga grundforskningen.
Ännu finns det ingen som vet hur
man får fram en optimal human
embryonal stamcellslinje. 

Det säger docent Henrik Semb
på institutionen för medicinsk
och fysiologisk kemi vid Göte-
borgs universitet. Det är han som
tillsammans med sin forskar-
grupp har tagit fram samtliga hu-
mana embryonala stamcellslinjer
vid Göteborgs universitet.

❙ ❙ I en stor debattartikel i Dagens Nyhe-
ter på julafton 2001 hävdade Henrik
Semb, tillsammans med kolleger från
andra universitet i landet, att fokusering-
en på Sveriges ledande roll som utveck-
lare av humana embryonala stamcells-
linjer inte säger något om hur fram-
gångsrik själva forskningen är. Bak-
grunden till artikeln, menar han, var
bland annat att dämpa allt för stora för-
hoppningar om snabba kliniska genom-
brott utifrån den forskning på embryona-
la stamceller som bedrivs idag. Henrik
Semb vet själv, utifrån det egna intresset
av att försöka hitta möjligheter att styra
humana embryonala stamceller till att
bli insulinproducerande betaceller, vilka
svårigheter som återstår att överbrygga.

– I debatten rörande humana embry-
onala stamceller måste vi på ett tydliga-
re vis klargöra de problem vi har framför
oss. Exempelvis ifråga om betaceller,
som är mitt forskningsområde, handlar
det ju inte bara om att lyckas styra diffe-
rentieringen av stamceller. Cellerna
måste ju dessutom kunna känna av och
reglera glukosnivån i blodet.

– Nästa steg blir att se om cellerna
klarar det även efter att de transplante-
rats. Avstötningsproblem och möjlig
uppkomst av tumörer måste även tas
med i beaktande. Eftersom typ 1-diabe-
tes är en autoimmun sjukdom blir pro-
blemet ännu mer komplext, säger Hen-
rik Semb.

Svårare än med musembryon
För att en embryonal stamcellslinje ska
kunna kallas färdigutvecklad krävs det
att den uppfyller en rad kriterier, bland
mycket annat ska den ha en viss morfo-
logi. Den ska även ha en potential att ut-
vecklas till kroppens flesta celltyper, vil-
ket studeras i teratom som utvecklas när
cellerna transplanteras till immundef-
fekta möss. 

Det är också stora skillnader mellan

att utveckla humana
embryonala stam-
cellslinjer, och cellin-
jer från mus. 

– Vid arbete med
embryonala celler
från mus kan vi exem-
pelvis använda ett en-
zym för att dela celler-
na till nya populatio-
ner. Något sådant en-
zym finns inte när det
gäller humana embry-
onala stamceller. Då
handlar det istället om
ett tidsödande och svårt manuellt arbete
där cellpopulationen skärs sönder i nya
cellbitar, säger Henrik Semb.

Dessutom kan embryonala stamcel-
ler från mus odlas utan det lager av em-
bryonala musfibrosblaster, som vid od-
ling av humana stamceller producerar de
faktorer som håller cellerna odifferenti-
erade. 

– Ännu vet vi inte vilka faktorerna är
som håller de humana stamcellerna odif-
ferentierade, och det måste vi först lära
oss innan vi kan börja styra cellerna i en
viss riktning.

– Det är livsfarligt att vi idag pressar
hela forskningsområdet så hårt som vi
gör, när vi inte ens vet under vilka be-
tingelser vi kan odla cellerna på bästa
sätt. Trycket att snabbt komma vidare
blir så stort på de grupper som arbetar
med embryonala stamcellslinjer, att de
riskerar att börjar slarva med karakteri-
seringen av cellinjer. Det trycket känner
vi själva, säger Henrik Semb.

Stamceller blev betaceller
Låter man en odifferentierad koloni av
embryonala stamceller i odling differen-
tieras, tycks de ha lättast att gå i riktning
mot att bli nervceller. Det finns även stu-
dier som visar att om humana embryona-
la stamceller som differentieras mot
nervceller injiceras i hjärnan hos en ny-
född mus, kan de migrera in i vävnaden
och utveckla såväl nervceller som stöd-
jeceller. 

Studier med stamceller från mus har
visat att det är svårare att styra cellerna
till att bli betaceller. Hösten 2001 pre-
senterade dock en amerikansk forskar-
grupp en studie där de hade lyckats sty-
ra embryonala stamceller från mus att
differentieras till att bli stora populatio-
ner av betaceller, som dessutom organi-
serade sig i stora kluster som liknar
Langerhans’ cellöar. Henrik Sembs 
forskargrupp tillhör nu en bland många

grupper som försöker upprepa dessa för-
sök, men då med humana embryonala
stamceller.

– Problemet med den amerikanska
studien är att jag tvivlar på att det rörde
sig om riktiga betaceller. Jag tror snara-
re att det handlar om insulinproduceran-
de celler som kommer från det yttre
groddbladet, ektoderm, dvs att det rör
sig om en typ av nervcell som produce-
rar insulin. Betaceller kommer normalt
från det inre groddbladet, endoderm.
Cellerna producerade dels väldigt lite in-
sulin, dels svarade de dåligt på glukos.

– Men nu har det i alla fall visats att
det går att få fram insulinproducerande
celler från embryonala stamceller, även
om det kanske inte alls är just den här ty-
pen av celler som i framtiden kommer att
användas vid behandling. 

Minst tio år till klinisk forskning
Henrik Semb tror att det åtminstone tar
ett tiotal år innan dagens forskning på
embryonala stamceller kan leda till kli-
niska prövningar vid diabetes. Som ut-
vecklingsbiolog tror han själv att den ut-
vecklingsbiologiska kompetensen kom-
mer att spela en viktig roll i den fortsat-
ta forskningen.

– På vår institution försöker vi nu
bygga upp en så stark gruppering av ut-
vecklingsbiologer, att det inte ska inne-
bära en katastrof om en forskare plötsligt
vill flytta någon annanstans. Vi har även
haft en del kontakter med amerikanska
grupper på diabetesområdet. Men innan
vi kan börja samarbeta, och dela med oss
av våra stamcellslinjer, måste frågan om
vad vi juridiskt får och inte får göra med
dessa celler klarläggas. Idag är det inte
klart om de ska karakteriseras som bio-
banker, läkemedel eller något annat. In-
nan det är gjort hindras vi i vårt arbete, så
det är bråttom, säger Henrik Semb. 

Peter Örn
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Henrik Semb – forskaren bakom Göteborgs stamcellslinjer

»Livsfarligt pressa forskningsområdet«

»Det är livsfarligt att vi idag pressar hela forskningsområdet
så hårt som vi gör, när vi inte ens vet under vilka betingelser
vi kan odla cellerna på bästa sätt«, säger Henrik Semb.
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