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Leder

På den store stamcellekonferansen i Phila-
delphia i juni var det svært stor interesse 
rundt Shinyas teknikk, og lederen for den 
internasjonale stamcelleforeningen, Geor-
ge Daley, kalte det hele for ”Shinya-mani”.

Yamanaka og andre har brukt retrovirus 
for å få inn genene. Om denne teknikken 
skal brukes i behandling av mennesker, må 
man komme frem til andre, tryggere meto-
der for overføring av genene. På dette for-
skes det nå mye. Det forsøkes både med 
andre virustyper og med proteiner og små 
molekyler som kan tilsettes dyrkningsme-
diet. Helt nylig ble det rapportert om et 
gjennombrudd i dette arbeidet ved at ame-
rikanske forskere klarte å omprogrammere 
leverceller fra mus med bruk av adenovirus. 
Denne virustypen blir ikke en del av cel-
lens eget arvestoff slik retrovirus blir. Grup-
pen har heller ikke rapportert om utvikling 
av kreft slik man ofte ser dersom retrovirus 
brukes. Det er tidligere vist at de innsatte 
genene må være aktive i 10–12 dager før 
cellens egne gener tar over kontrollen.

Robust metode
Forskere i flere laboratorier har nå ompro-
grammert mange forskjellige celletyper 
med bruk av retrovirus. Starter man med 
flere millioner celler, er det imidlertid bare 
noe ytterst få som lar seg omprogramme-
re. Til tross for iherdig leting så er det i 
dag ikke holdepunkter for at det bare er 
en spesiell undergruppe av celler som lar 
seg omprogrammere, eller at det er andre 
gener som tilfeldig blir aktivert/inaktivert 
av virusene.

Etter å ha sammenlignet de omprogram-
merte pluripotente stamcellene i detalj 
med de stamcellene man kan isolere fra 
embryoer, har man funnet at de er svært 
like, men ikke helt identiske. Blant annet 
er det små forskjeller i hvilke gener de ut-
trykker. Yamanaka fortalte på konferan-
sen at flere av de musene som er laget med 
utgangspunkt i omprogrammerte celler, 
dør av ukjent grunn. Dette er det samme 
man ser hos klonede dyr, og det spekuleres 
om det er feilaktig genregulering som har 
skylden. Man kan lage mus fra de ompro-
grammerte cellene ved å sette dem inn i et 
embryo (en blastocyst) som deretter settes 
inn i en surrogatmus som bringer det hele 
frem til fødsel. 

Det arbeides også mye med å finne de cel-
letypene som er best egnet for å ompro-
grammeres til primitive stamceller. Det 
søkes her etter celler som er lette å isolere 
fra voksne individer samtidig som de alle-
rede uttrykker ett eller flere av de genene 
som er vist å være viktig for omprogram-
mering. 

Douglas Melton fra Harvard presenterte på 
konferansen resultater med omprogramme-
ring av celler i bukspyttkjertelen til insulin-
produserende celler. Dette ble gjort i levende 
mus fordi det er vanskelig å dyrke insulin-
produserende celler i laboratoriet. Musene 
hadde på forhånd fått ødelagt sine insulin-
produserende celler med kjemikalier. Om-
programmering ble gjort ved å sette inn tre 
gener med hjelp av retrovirus. Disse genene 
var funnet etter et storkarakteriseringsarbeid. 

Etter virusinjeksjonen ble det dannet flere, 
helt normale insulinproduserende celler. Det 
ble imidlertid ikke dannet et tilstrekkelig an-
tall slike celler til at musene fikk en tilfreds-
stillende kontroll av sitt blodsukker.

Japaner har endret stamcellefeltet

Før 2006 var det få som trodde at man kunne endre en spesialisert celle fra én type til en annen bare ved å sette inn 

noen få gener. Men i 2006 viste Shinya Yamanaka at man kunne omprogrammere en hudcelle fra mus til pluripotente 

stamceller ved å føre inn fire gener med hjelp av virus. I 2007 ble det samme gjort på celler fra fødte mennesker. 

Denne teknikken åpner muligheten for at man kan lage de celletypene en pasient trenger ved å ta utgangspunkt i for 

eksempel fett- eller hudceller.
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Shinya Yamanakas forskning på omprogrammering 
har fått stor betydning for stamcellefeltet. Foto: The 
Gladstone Institutes.

Referanser: 
- Hjemmesiden til stamcellemøtet i Philadelphia 

2008: http://www.isscr.org/meetings/index.
htm

- Science 25. september 2008




