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nya rön

Stamceller är unika, ospecialiserade cel-
ler med evigt liv, som kan mogna till
många olika celltyper. Forskare hoppas
därför att stamceller ska kunna ersätta
celler som på olika sätt gått sönder i
kroppen. Exempelvis tror man att stam-
celler ska kunna reparera hjärtmuskel-
vävnad som skadats till följd av hjärtin-
farkt, att stamceller ska kunna ersätta
nervceller som bryts ned vid Alzheimers
sjukdom och att stamceller ska kunna
bilda insulinbildande celler som för-
störts vid diabetessjukdom. 

När stamceller mognar till en viss cell-
typ och får en bestämd funktion börjar
de samtidigt att åldras på ett kontrolle-
rat och förutbestämt sätt. Man kan säga
att stamceller stämplas med ett »bäst
före-datum« under mognadsprocessen.
Alla specialiserade celler i vår kropp har
därför begränsad livslängd. Anledningen
till detta är att kromosomernas ändar,
telomererna, fungerar som en DNA-
klocka som mäter cellens ålder. Varje
gång en specialiserad cell delar sig krym-
per nämligen telomerernas DNA. När te-
lomererna blivit för korta slutar cellen
att dela sig och dör till slut en naturlig
död. Till skillnad från specialiserade cel-
ler kan stamceller genom ett speciellt
enzym kallat telomeras förlänga telome-
rernas DNA under celldelningen. På så
sätt nollställs DNA-klockan kontinuer-
ligt i stamcellerna. 

I en artikel i Nature Structural and
Molecular Biology har vi rapporterat om

att vi i ett modellsystem lyckats avslöja
hur det går till när den inbyggda DNA-
klockan nollställs. Vi har undersökt de
proteiner som utgör DNA-klockans cen-
trala urverk och kartlagt de molekylära
förändringar som styr förlängningen av
telomerers DNA samt hur dessa föränd-
ringar är kopplade till cellcykelns olika
faser. Forskningen förklarar för första
gången den molekylära bakgrunden till
stamcellers eviga liv. 

Andra forskare lyckades nyligen pro-
grammera om differentierade celler till
stamcellsliknande celler, vilket öppnar
nya vägar för stamcellsterapi och rege-
nerativ medicin med patientegna celler.
Detta minskar risken för avstötning av
de transplanterade cellerna, men ett tek-
niskt problem som måste lösas innan
metoden blir en klinisk realitet är stam-
cellers förmåga att bilda tumörer. Vår
förhoppning är att bättre molekylär för-
ståelse av stamcellernas eviga liv, och
specialiserade cellers förutbestämda ål-
der, resulterar i metoder som minskar
risken för tumörbildning och på så sätt
underlättar utvecklingen av kliniskt fun-
gerande stamcellsterapi.
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Molekylära bakgrunden till
stamcellernas eviga liv nu känd

Individer som utsätts för stora mängder
av luftföroreningar löper ökad risk att
drabbas av djup ventrombos (DVT). Det
är de huvudsakliga rönen i en studie,
gjord i Italien och vid det amerikanska
Harvarduniversitetet, som presenteras i
Archives of Internal Medicine. Förfat-
tarna har utgått från 870 individer, un-
gefär lika många män och kvinnor, som
under perioden 1995–2005 diagnostise-
rades med DVT; samtliga hemmahöran-
de i regionen Lombardiet i Italien. Dessa
har sedan jämförts med en kontroll-
grupp på drygt 1 200 individer som inte
varit drabbade av DVT. Kontrollgruppen
matchar patientgruppen vad gäller ålder
och geografisk hemvist.

Data över halter av
luftföroreningar har
inhämtats från mäta-
re lokaliserade vid 53
olika platser i regio-
nen. Halterna har se-
dan kopplats till var
studiedeltagarna och
kontrollerna bott och
vistats under den stu-
derade perioden. Re-
sultatet visar att ex-
ponering för högre
halter av luftförore-

ningar med partiklar mindre än 10 mi-
krometer i diameter (PM10-partiklar)
var kopplad till ökad risk för DVT. Efter
justering för andra riskfaktorer för DVT
resulterade en koncentrationsökning i
PM10-partiklar på 10 mikrogram per ku-
bikmeter under ett års tid i en riskökning
för DVT på ca 70 procent. Författarna
har även identifierat en koppling mellan
halter av luftföroreningar och koagula-
tionsförmåga, där högre halter av förore-
ningar var kopplade till kortare pro-
trombintid.

Värt att notera är att kopplingen mel-
lan luftföroreningar och risk för DVT var
starkare hos män än hos kvinnor. För
kvinnor som behandlades med p-piller
eller hormonterapi noterades inget sam-
band mellan risk för DVT och expone-
ring för luftföroreningar. Tidigare studi-
er har visat en koppling mellan expone-
ring för luftföroreningar och ökad risk
för bl a astma, allergier och kardiovasku-
lär sjukdom. 
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Luftföroreningar
kopplade till ökad
risk för DVT

Luftföroreningar
inte bara ökade
risken för djup
ventrombos utan
minskade också
blodets koagula-
tionsförmåga.

Försämrat minne är ännu en i raden av
skadliga biverkningar av tobaksrökning.
Det visar en studie som presenteras i Ar-
chives of Internal Medicine. Att rökning
är en riskfaktor för demens har redan vi-
sats. En potentiellt bidragande meka-
nism skulle kunna vara vaskulär påver-
kan i hjärnan. Den aktuella studien på-
börjades i mitten av 1980-talet och utgår
från närmare 5 000 medelålders indivi-
der. Dessa var i åldern 35–55 år vid studi-
ens början och samtliga offentligt an-
ställda i Storbritannien. Deltagarna fick
1985–1988 svara på frågor kring bl a to-
baksrökning, alkohol och kosthållning
och därtill genomgå test avseende kogni-
tiva funktioner som minne och verbal
förmåga (semantik och vokabulär). 

Uppföljningar med liknande kognitiva
test genomfördes 1997–1999 samt ytter-

ligare en gång under 2002. Vid testen
gjorda 1997–1999 noterades att rökare
överlag hade sämre resultat på de kogni-
tiva testen. Betydligt fler rökare än icke-
rökare fanns i den grupp på 25 procent
av samtliga som hade sämst resultat.
Fler individer avled dessutom bland rö-
karna än bland icke-rökarna under pe-
rioden. Skillnaden var markant, med en
drygt fördubblad dödlighet bland rökar-
na, män och kvinnor sammantaget. Värt
att notera i övrigt är att rökare som sluta-
de röka under den studerade perioden
också blev mer hälsosamma: med mins-
kad alkoholkonsumtion och allmänt för-
bättrad kosthållning.
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Kognitiv försämring av rökning 
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