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P
recis som männi
skan – vars väg från 
barndom till ålder
dom är oåterkallelig 
– trodde man länge 

att kroppens celler bara kun
de utvecklas åt ett håll – från 
den totipotenta äggcellen till 
de specialiserade cellerna i 
vävnaderna.

Japanen Shinya Yamanaka, 
stamcellsforskare och utbil
dad läkare, ställde denna 
kunskap på ända i en studie 
publicerad så sent som 2006. 
I ett djärvt experiment förde 
han i mogna bindvävsceller 
från möss in 24 gener som 
man visste hade egenskapen 
att hålla stamceller omogna. 
Resultatet blev att cellut
vecklingen backade och cel
lerna förvandlades till pluri
potenta stamceller. Dessa så 

kallade inducerat pluripoten
ta stamceller, iPS, kan sedan 
utvecklas till olika specialise
rade celltyper.

I fortsatta experiment där 
man testade olika genkombi
nationer kunde man till slut 
konstatera att endast fyra av 
generna behövs för att skapa 
iPS. Numera har man lärt sig 
att uppnå samma effekt med 
6 mRNAsträngar.

Yamanakas upptäckt satte 
ljuset på en annan upptäckt 
som gjorts mer än 40 år tidi
gare av den brittiska utveck
lingsbiologen John B Gurdon. 
Han ifrågasatte en annan då 
gällande sanning, den att den 
genetiska information som 
behövs för celldifferentie
ringen går förlorad i proces
sen. 1962 testade han att flyt

ta över cellkärnan från en 
tarmcell tagen från ett gro
dyngel till en äggcell från en 
hona av samma art. Ägget ut
vecklades till ett normalt 
grod yngel, vilket visade att 
den genetiska informationen 
var intakt. Han lyckades se
nare klona vuxna grodor, och 
sedermera har som bekant 
även en rad däggdjursarter 
klonats.

Vad man dock inte visste 
var vad i den nya miljön som 
gjorde att generna i cellkär
nan aktiverades igen. I och 
med Yamanakas forskning 
har man insett att det är re
gulatoriskt RNA i äggcellen 
som står för omprogramme
ringen. Det är förklaringen 
till att Gurdon, som funnits 
med i Nobelprisdiskussioner
na länge, belönas först i år.

– Det var när Yamanaka vi
sade vad som händer som den 
upptäckten blev tillräckligt 
intressant och tillräckligt ut
vecklingsbar för att vi skulle 
gå vidare, säger Jan Anders
son, prodekan vid Karolinska 
institutet och ledamot i No
belkommittén.

Katarina Le Blanc, profes
sor i klinisk stamcellsforsk
ning vid Karolinska institu
tet, gläds åt priset.

– Det är väldigt roligt att 
den här forskningen belönas. 
Det är fundamentala upp
täckter som hjälper oss att 
förstå stamcellsbiologi och 
utvecklingsbiologi. 

När det gäller tillämpningar 
betyder Yamanakas upptäckt 
i det korta perspektivet fram
för allt att vi inte längre be

n aktuellt

nobelpriset. Fundamentala insikter i 
vad som får celler att utvecklas och upp
täckten att utvecklingen går att vrida till
baka har belönats med årets Nobelpris i 
fysiologi eller medicin.
text: michael lövtrup      

Cellers utveckling kan   backas

John B Gurdon och Shinya Yamanaka får 2012 års Nobelpris  
»för upptäckten att mogna celler kan omprogrammeras till  
pluripotens«.  

Så sent som den 5 oktober rap-
porterade forskare vid universi-
tetet i Kyoto att man framställt 
konstgjorda äggstockar från 
iPS. Bilden visar livsdugliga 
äggceller som utvecklats från 
dessa.
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Cellers utveckling kan   backas

n aktuellt

höver embryon för att tillver
ka stamceller, vilket drama
tiskt ökat tillgången på dessa 
celler för forskning och andra 
ändamål, och löst en del av de 
etiska problemen med stam
cellsforskning.

Forskningsmässigt har iPS 
gjort det möjligt att ta celler 
från personer med genetiskt 
betingade sjukdomar och, ef
ter att cellerna blivit ompro
grammerade, följa utveck
lingen för att se var de avvi

ker från normala celler.
En tredje applikation är 

möjligheten att framställa 
nya hjärt, hud, muskel och 
andra celler för terapeutiska 
ändamål.

– Regenerativ medicin är 

den stora grejen. Vi kommer 
att få se en helt ny medicinsk 
era, säger Jan Andersson.

Dock finns det många hin
der, påpekade Thomas Perl
mann, professor i medicinsk 
genetik, vid Nobelförsam
lingens presskonferens.

– Främst har det med sä
kerheten att göra. Vi behöver 
veta att de inte orsakar tumö
rer. Vi är inte där än.

Som kliniker är Katarina 
Le Blanc också försiktig med 
att förutspå några snara kli
niska tillämpningar.

– Möjligheterna är jättesto
ra, men det krävs enormt 
mycket data innan man kan 
gå till kliniken. Vi måste för
stå mycket mer om hur celler
na fungerar och hur man till
verkar dem.

Michael Lövtrup

John B Gurdons artikel i Journal of Embryology 
and Experimental Morphology, från 1962.

Shinya Yamanakas alster i Cell, från 2006.

Shinya Yamanaka experimenterade på möss.John B Gurdon utförde sina experiment på Xenopusgrodor.
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Nobelpriset i fysiologi 
eller medicin 2012 till 
John B Gurdon och Shinya 
Yamanaka

n  »De två forskarnas banbry-
tande upptäckter har helt för-
ändrat vår syn på cellers ut-
veckling och specialisering i 
organismen. Vi förstår nu att 
den mogna cellen inte behö-
ver vara för evigt fjättrad i sitt 
specialiserade tillstånd. Läro-

böcker har fått skrivas om, 
och nya forskningsfält har 
öppnats. Genom att vi i dag 
även kan omprogrammera 
celler från människa har vi 
fått nya möjligheter att stu-
dera sjukdomar och utveckla 
metoder för diagnostik och 
behandling«, skriver Nobel-
församlingen vid Karolinska 
institutet i sitt pressmedde-
lande.

 n  Sir John B Gurdon, född 1933 i 

Storbritannien, doktorerade 
1960 vid universitetet i Ox-
ford. I dag är han verksam vid 
The Gurdon Institute i Cam-
bridge.

n   Shinya Yamanaka, född 1962 
i Japan, doktorerade 1993 i 
Osaka. Han är professor vid 
Kyoto-universitetet och verk-
sam vid Gladstone Institute. 
Han utbildade sig till läkare 
och ortopedkirurg innan han 
började med grundforskning. 


