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kar risken för att få bröstcancer. Sidan 24.

Imaj 2005 publicerade tidskriften Science
en artikel av fundamental betydelse för
stamcellsforskningen. En forskargrupp,

ledd av professor Hwang från Sydkorea, hade
överfört DNA från diabetespatienter till
mänskliga äggceller, fått dessa att utveckla sig
till ett tidigt embryo (blastocyst) och ur denna
utvunnit  pluripotenta stamceller. Målet för te-
rapeutisk kloning – att få fram genetiskt mat-
chade stamceller som kan ersätta  sjuka eller
skadade organ – tycktes finnas inom räckhåll.

M en löftet om denna bioingenjörskon-
stens ungdomens källa visade sig vara
falskt. Efter en period av rykten med-

delade Hwang själv i december 2005 att bevi-
sen för hans kloningsexperiment var manipu-
lerade. Beskedet skickar chockvågor genom
forskningslaboratorier och vetenskapliga tid-
skriftsredaktioner. I en artikel i Nature den 29
december uttalar flera ledande forskare tvivel
om den terapeutiska kloningens möjligheter

och stamcellforskningens framgångar. De  är
skeptiska även till Hwangs tidigare uppmärk-
sammade rapport om en framgångsrik kloning
av hund. För Science och andra vetenskapliga
tidskrifter väcker avslöjandena en rad besvä-
rande frågor, som man på allvar behöver ta itu
med. 

D en vetenskapliga kvalitetskontrollen - re-
ferentgranskningen – behöver ses över
när det nu är uppenbart att medvetet

forskningsfusk förekommer om stora ekono-
miska värden står på spel. I det aktuella fallet
visade en eftergranskning att referenterna
uppmärksammade men inte följde upp flera
tvivelaktigheter i entusiasmen över de banbry-
tande resultaten. Men inte bara redaktioner
har fått sig en tankeställare. «Som medförfatta-
re sätter man sin karriär i pant om man inte
själv kontrollerar alla data«, säger Kevin
Eggan, framstående Harvardprofessor i en in-
tervju i Nature.

Stamceller som Ungdomens källa

Josef Milerad 
medicinsk
chefredaktör

josef.milerad@lakartidningen.se

»För Science och
andra vetenskapliga
tidskrifter väcker
avslöjandena en rad
besvärande frågor,
som man på allvar
behöver ta itu
med.«

Artiklar utmärkta med r-sigillet har ge-
nomgått referentbedömning. Varje manu-
skript granskas av minst en (ofta fler) av
Läkartidningens stab av 220 fasta och

350 extraordinarie vetenskapliga experter. Gransk-
ningen av manuskript sker enligt internationella re-
kommendationer (www.icmje.org).




