
Embryonal stamcelle. Fra embryoer isoleres pluripotente stamceller som kan gi opphav til alle celle-
typer. Lykkes forskere snart med å fremstille pluripotente stamceller også fra andre, mindre etisk 
betenkelige kilder? Foto: David Scharf / Gettyimages

Hvilke gener som er skrudd av eller 
på i en celle, bestemmer hvilken celle-
type man får. For eksempel er det 
ulike gener som er skrudd på/av i 
henholdsvis blodceller og hudceller. 
Vi har i dag bare begrenset kunnskap 
om hvilke gener som må være av eller 
på for at vi skal få bestemte celletyper. 

Pluripotente stamceller er spesi-
elt interessante på grunn av deres 
evne til å gi opphav til alle celler i 
kroppen. Shinya Yamanaka ved 
Kyoto Universitet startet derfor på 
den svært omfattende jobben med å 
identifisere hvilke gener i pluripo-
tente stamceller som bestemmer at 

Stamceller som kan lage alle celletyper i kroppen, kalles pluripotente stamceller. Til nå har man bare funnet 

pluripotente stamceller i embryo. Bruk av embryo, ubefruktede egg og kloning er etisk omstridt. Det foregår 

derfor for tiden forskning for å få frem pluripotente stamceller på måter som ikke er etisk problematiske. 

Tre forskergrupper har nå, ved hjelp av avansert genmodifisering, klart å omprogrammere hudceller til 

pluripotente stamceller. Muligheten for omprogrammering av celler fra voksne individer blir tatt vel i mot av 

alle som er imot bruk av de etisk omstridte kildene til stamceller.

Ole Johan Borge

Kan man lage stamceller ved å 
omprogrammere hudceller?

de blir pluripotente. Målet med 
denne forskningen er å bruke disse 
genene til å endre vanlige celler slik 
at de blir til pluripotente stamceller, 
men uten å bruke ubefruktede egg-
celler slik man gjør ved kloning. Hvis 
dette viser seg mulig, vil man kunne 
lage celler som kan brukes i behand-
ling uten at man har brukt etisk 
omstridte celletyper eller metoder.

Fra hudcelle til stamcelle i mus
Yamanaka med kollegaer rapporterte 
for ett år siden at en kombinasjon av 
bare fire gener (Oct4, Sox2, c-Myc og 
Klf4) langt på vei kunne omprogram-

mere vanlige hudceller til pluripotente 
stamceller. Dette var oppsiktsvekkende 
resultater, og mange var skeptiske til 
funnene. Stamcellene man fikk var hel-
ler ikke helt like de pluripotente stam-
cellene man kjenner fra embryo.

I juni i år rapporterte hele tre fors-
kningsgrupper (inkludert Yamana-
kas egen gruppe) at de hadde kom-
met videre i arbeidet med å ompro-
grammere vanlige kroppsceller fra 
mus til pluripotente stamceller. For-
skerne brukte de samme fire genene 
som Yamanaka, men en annen måte 
for å isolere de omprogrammerte cel-
lene. Ved å benytte ulike metoder har 
forskerne vist at stamcellene fra de 
omprogrammerte hudcellene ikke 
skiller seg fra pluripotente stamceller 
isolert fra vanlige embryo.

Avansert genmodifisering
Forskerne benytter virus for å få de 
fire genene inn i hudcellene. Når 
genene kommer inn i cellene, vil de 
korresponderende proteinene bli pro-
dusert. Det var bare omkring 1 av 
1000 celler som ble omprogrammert. 
Den lave frekvensen har fått for-
skerne til å spekulere i om det bare er 
en spesiell type hudcelle som kan 
endres. Virusene som ble brukt, går 
inn i cellens arvestoff, og muligens 
kan dette føre til at ytterligere gener 
blir skrudd på/av og at det bidrar til 
omprogrammeringen. Noe som ytter-
ligere kompliserer dette, er at kanskje 
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Forskere ved Oregon National 
Primate Research Centre i USA 
rapporterte 18. juni på et stam-
cellemøte i Australia at de har 
klart å lage embryonale stamcel-
lelinjer fra klonede embryoer fra 
rhesus-aper. Det er første gang 
dette har blitt gjort i primater. 

Resultatene er foreløpig ikke 
reprodusert av andre, og det er 
en generell skepsis i fagmiljøet 
til slike resultater på grunn av 
de koreanske forskerne som i 
2004 og 2005 rapportert om klo-
ning av embryoer fra mennes-
ker. De koreanske resultatene 
ble, etter en stor skandale, truk-
ket og forskerne avslørt som 
juksemakere.

De amerikanske forskerne 
mener at de har lykkes fordi de 
ikke har brukt UV-lys til å hjelpe 

bare bestemte konsentrasjoner av de 
ulike proteinene gjør det mulig å 
endre hudcellene.

Forskerne har vist at de fire genene 
som tilføres, bare er nødvendige i 
starten og ikke etter at cellene er blitt 
omprogrammert. Dette åpner mulig-
heten for at man kan bruke andre 
metoder for å få proteinene inn i cel-
lene. For eksempel kan man tenke seg 
å tilføre de fire proteinene (eller små 
molekyler som kan gjøre samme 
nytte) direkte inn i cellene slik at man 
ikke lenger behøver å genmodifisere 
cellene. Man kan trolig også bruke 
virus som bare er der midlertidig, slik 
at genene ikke bli værende i cellen.

Fører til kreft
c-Myc er et av de fire genene. Dette 
genet er tidligere vist å være involvert 
i kreftutvikling. Hele 20 prosent av 
musene som hadde fått tilført genet 
via virus i disse forsøkene, utviklet 
kreft. Kreftutviklingen gjør at det ikke 
vil være forsvarlig å behandle men-
nesker med stamceller som er laget på 
denne måten, og det er derfor nød-
vendig å finne andre fremgangsmåter 
før dette kan brukes på mennesker.

Fungerer foreløpig ikke på 
menneskeceller
Forskerne har foreløpig ikke klart å 
omprogrammere hudceller fra men-
nesker til stamceller. Men som Yama-
naka sier: ”Vi jobber natt og dag for å 
få det til”. Hvorfor det foreløpig ikke 
fungerer på menneskeceller, er uklart, 
men det er mulig at det er andre 
gener/proteiner som må til for at det 
skal fungere i menneskeceller.

Til tross for at det nå er snart 10 år 
siden stamceller fra menneskeembryo 
ble isolert, er det fortsatt ingen som 
har startet utprøving med disse på 
mennesker. Den amerikanske bedrif-
ten Geron ligger langt fremme på 
dette området og har som uttalt mål 
at de senere i år skal søke myndighe-
tene om tillatelse til å gå i gang med 
forsøk på mennesker.

Selv om man skulle klare å lage 
pluripotente stamceller fra mennes-
ker, gjenstår det fortsatt mye før man 
kan behandle pasienter med egen-
produserte stamceller. En av hoved-
utfordringene som først må løses, er 

å kunne få de pluripotente stamcel-
lene til å produsere de cellene man er 
interessert i. Man må også få de pro-
duserte cellene til å erstatte skadede/
tapte celler i pasienten uten samtidig 
å gi alvorlige bivirkninger.

President-cellelinjer
Den 20. juni i år la president Bush 
ned veto og hindret med det, for 
andre gang, et forslag om at offent-
lige forskningspenger kan brukes på 
stamcellelinjer fra embryo som er eta-
blert etter den 9. august i 2001. Dette 
forslaget hadde flertall i både kon-
gressen og senatet. Det er bare et 
fåtall pluripotente stamcellelinjer (de 
såkalte ”president-cellelinjene”) som 
er tilgjengelige for offentlige finansi-
erte, amerikanske forskere. Privat 
kapital kan derimot brukes til forsk-
ning på embryonale stamceller i de 
fleste stater i USA, uavhengig av når 
de er laget. President Bush har lagt 
ned veto totalt tre ganger i løpet av 
sin presidentperiode, så forskning på 
embryonale stamceller er politisk 
meget betent i USA. Hvis det viser 
seg mulig å lage pluripotente stamcel-
ler uten samtidig å destruere embry-

oer, vil disse kunne forskes på uten å 
komme i konflikt med finansierings-
reglene i USA. 

I Norge blir forskning på stamcel-
ler fra embryo tillatt fra 1. januar 2008 
(se egen sak s. 21).

Fremtidsutsikter
Hvorvidt omprogrammering av hud-
celler, eller andre celler, i fremtiden 
kan erstatte bruk av stamceller fra 
embryoer og terapeutisk kloning er 
usikkert, og forskerne har delte menin-
ger om dette. Rudolf Jaenisch, som er 
sentral forsker i disse studiene, sa nylig 
at terapeutisk kloning fortsatt er ”abso-
lutt nødvendig”. På den andre siden 
sa ”Dollys far”, Ian Wilmut, da han 
besøkte Norge i 2004: ”Jeg tror at en 
gang i fremtiden, vil dette [red: ompro-
grammering] bli veien å gå for å oppnå 
celler av den typen som trengs for 
behandling av sykdommer…”. 
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dem i å ta ut arvestoffet i det ubefruk-
tede egget. Dette er det første trinnet i 
kloningsprosessen. 

Det er grunn til å tro at det nå også 
vil kunne være teknisk mulig å klone 
embryoer fra mennesker (terapeutisk 
kloning). Kloning av menneskeem-
bryoer er imidlertid etisk problema-
tisk. Dette blant annet fordi kloning 
av embryoer på sikt kan føre til klo-
ning av også levende mennesker 
(reproduktiv kloning). I denne fors-
kningen er det videre behov for et 
høyt antall ubefruktede egg. Mange 
ser det som etisk problematisk å be 
kvinner om å donere egg til forskning 
så lenge det innebærer en lang hor-
monstimuleringskur med potensielt 
alvorlige bivirkninger. Terapeutisk 
kloning er forbudt i Norge.
 

Kilde: New Scientist, 27. juni 2007

Klonet embryo fra aper
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