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E n ny genteknik har öppnat för möjlighe-
ten att reparera skadade organ med väv-
nadsceller omprogrammerade till stam-

celler. 
År 2006 visade den japanske forskaren Yama-

naka att en differentierad cell, genom en gen-
modifiering, kan fås att gå tillbaka till ett odiffe-
rentierat (pluripotent) stamcellsstadium. De
omprogrammerade pluripotenta stamcellerna
(iPS) är snarlika embryonala stamceller och
kan på samma sätt utvecklas till olika vävnader. 

I de många studier som bekräftat Yamanakas
fynd har man även omprogrammerat humana
hudceller. Tekniken har en enorm potential
samtidigt som den är tekniskt relativt enkel;
man låter en virusvektor påverka fyra gener.
Problematiken kring användningen av mänsk-
liga ägg och fostervävnad – ett stort hinder för
stamcellsforskning – bortfaller. Det är föga för-
vånande att iPS-forskningen exploderat »som
en seismisk chockvåg«, för att citera tidskriften
Science.

Det uppskruvade tempot innebär dock risker
för att hela iPS-forskningen kan gå över styr,
enligt en färsk kommentar i Nature (2008;
452:388). Det började med ett antal fel i just
Yamanakas senaste arbete, publicerat i Science
på rekordtid. Misstankarna om fusk är avskriv-
na, men klart är att konkurrensen hetsar fors-
kare att skicka in bristfälligt kontrollerade data
som tidskrifterna accepterar efter en alltför
snabb granskningsprocess – allt i jakten på de
stora genombrotten.

D et finns speciella skäl att vara noggrann
med iPS-data. Bara 1 på 5 000 ompro-
grammerade celler blir verkligt pluripo-

tenta. Att anrika dessa och styra in dem på rätt
utvecklingsbana kräver expertkunskap. Bland
mindre önskvärda pluripotenta egenskaper
ingår även cancerutveckling.

Trots frågetecknen kommer flera behand-
lingsexperiment redan i år – i första hand för
regeneration vid ryggmärgsskador.

Programmerade stamceller lockande högriskprojekt
»Det uppskru-
vade tempot
innebär dock
risker för att
hela iPS-forsk-
ningen kan gå
över styr …«

Josef Milerad 
medicinsk
chefredaktör

josef.milerad@lakartidningen.se

Artiklar märkta med R-sigillet har genom-
gått referentbedömning. Varje manuskript
granskas av minst en (ofta fler) av Läkartid-
ningens stab av 220 fasta och 350 extraor-

dinarie vetenskapliga experter. Granskningen av ma-
nuskript sker enligt internationella rekommendationer
(www.icmje.org).

Artiklar märkta med W-sigillet har varit förhands-
publicerade på ‹www.lakartidningen.se›.

Läs och debattera på webben!

www.lakartidningen.se
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