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autoreferat. Pluripotenta stamcel
ler kan differentieras till alla andra cell
typer i kroppen, och det ger stora för
hoppningar om en fortsatt utveckling 
av den regenerativa medicinen, där man 
behandlar olika typer av vävnadsskador 
med celler som deriverats från stamcel
ler. Sjukdomar som eventuellt kunde 
botas på så sätt inkluderar Parkinsons 
sjukdom, typ 1diabetes, hjärtinfarkt 
och ryggmärgsskador. 

Utveckling av metoder som garanterar 
en kemiskt definierad odlingsmiljö 
utan några som helst substanser från 
djur har varit en viktig målsättning för 
human stamcellsforskning. Detta har 
dock inte varit lätt. Den vanligaste me
toden för odling av humana stamceller 
har varit att odla dem på s k stödjeceller 
(feeder cells), som vanligen är fibroblas
ter, eller på olika kombinationer av 
bindvävsproteiner från djur. Använd
ning av djurproteiner eller fibroblaster, 
som producerar tusentals olika protei
ner, skapar dock problem med tanke på 
immunreaktioner, mikrob eller virus
kontaminationer och framför allt stor 
variation i resultat mellan olika experi
ment. 

Vår forskargrupp har under en lång tid 
studerat basalmembranets proteiner, 
funktion och involvering i sjukdomar. 
En av basalmembranets viktigaste 
komponenter är laminin – ett trime
riskt protein som hos människan finns i 
15 olika former. Vi har hittills lyckats 
producera 7 olika typer för att studera 
deras egenskaper. Lamininerna är vik
tiga adhesionsproteiner, men de påver
kar även cellernas differentiering och 
migration och skyddar från apoptos. 
Laminin511 är den första lamininty
pen som uttrycks i fostret redan på 
2cellsstadiet, och vi har tidigare visat 
att musstamceller kan expandera på 
detta laminin. 

I den aktuella artikeln har vi nu visat att 
laminin511 också ensamt är tillräckligt 

som odlingsmatrix för pluripotenta hu
mana stamceller som odlas i en kemiskt 
definierad cellodlingslösning. Efter fle
ra månader kunde cellerna utveckla te
ratom i nakna möss, vilket visade att 
cellerna är helt pluripotenta. 

Metoden fungerade för både embryo
nala stamceller och s k inducerade plu
ripotenta stamceller (iPSceller). Arbe
tet gjordes i samarbete med professor 
Outi Hovattas grupp i Huddinge och 
delvis också med forskare från Harvard 
Medical School. Resultaten möjliggör 
storskalig odling av humana stamceller, 
som kan utvecklas till olika celltyper 
för human cellterapi. 
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Ny metod för storskalig odling 
av pluripotenta stamceller

Storleken av striatum i hjärnan påver
kas av behandling med neuroleptika
preparatet haloperidol. Effekten slår 
till snabbt, och bara efter någon timme 
har striatums volym minskat. De upp
seendeväckande rönen presenteras i 
tidskriften Nature Neuroscience.  

Studien har gjorts i Australien, och för
fattarna har givit Haldol, som är ett av 
de mest använda läkemedlen inom psy
kiatrin, till sju manliga friska studiedel
tagare i åldern 22–27 år. Preparatet gavs 
intravenöst i dosen 5 mg per 70 kilo 
kroppsvikt, dvs en ganska hög dos. Ing
en av deltagarna hade tidigare fått läke
medlet eller annat neuroleptikum. Man 
har därefter följt deltagarna med hjälp 
av funktionell magnetkamera (fMRI). 
Undersökningar har gjorts innan läke
medlet gavs, en till två timmar efter ad
ministrationen och slutligen ett dygn 
efter administrationen. 

Bara en timme efter administratio
nen noterades att striatum, en region 
som bland annat spelar en central roll 
vid rörelser, minskade i storlek. Efter 
ett dygn hade storleken återgått till den 
normala. Intressant är att välkända bi
verkningar av neuroleptika, främst mo
torisk påverkan, noterades samtidigt 
som man noterade en påverkan på stria
tums volym. Hur kraftigt volymen på
verkades var korrelerat med hur pass 
kraftiga extrapyramidala biverkningar 
som studiedeltagaren drabbades av.  

Haldol åstadkommer, i likhet med 
många andra neuroleptika, blockad av 
dopamin D2receptorn. Detta har en 
antipsykotisk effekt om man får till
räckligt kraftig blockad. D2blockad 
har också visats påverka genuttrycket. 
Vad som däremot inte varit känt är att 
blockaden på kort tid faktiskt tycks på
verka hjärnans fysiska form och att den
na effekt är reversibel. 

Författarna understryker att struk

Neuroleptika kan 
påverka striatums 
volym

turell remodulering av hjärnan är något 
som man trott sker under tidsförlopp av 
veckor eller månader. Den aktuella stu
dien visar att det kan röra sig om tim
mar. Mekanismen bakom sambandet 
mellan D2blockad och påverkan på 
striatums volym är inte känd. Studien 

är dock liten, och resultaten behöver ve
rifieras i mer omfattande undersök
ningar. 
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Effekten av 
haloperidol på 
striatum är 
snabb. På en 
timme mins-
kade volymen, 
och efter ett 
dygn var voly-
men åter-
ställd.

Att odla humana stamceller i säker miljö 
utan substanser från djur är möjligt, visar 
den aktuella studien.
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