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Navelsträngsblod kan rädda liv 
 
Vissa celler i kroppen har förmågan att nybilda alla blodceller under ett helt liv, inklusive 
sig själva. Cellerna kallas hematopoetiska stamceller (HSC) och deras unika förmåga gör 
att de kan användas i klinkiskt syfte t ex. vid benmärgstransplantation för att behandla 
blodsjukdomar som leukemi. HSC finns i benmärgen men också i navelsträngsblod 
varifrån de kan renas fram och användas för att transplantera patienter. Navelsträngsblod, 
som i vanliga fall är en restprodukt från födseln, är en lättåtkomlig källa för att skörda 
HSC. De skördade cellerna kan lagras i blodbanker för att senare kunna användas vid 
transplantationer. Navelsträngsblod innehåller dock inte tillräckligt stort antal celler för 
att möjliggöra transplantation av vuxna patienter. För att göra detta möjligt måste man 
istället expandera cellerna utanför kroppen. Men idag saknas tillfredställande kunskap om 
hur dessa celler fungerar och regleras vilket har lett till att försök att expandera HSC har 
mött väldigt liten framgång. 
 
Det är ett komplext och noga reglerat system av olika faktorer som påverkar HSC-
expansion, Transforming growth factor-beta (TGF-β) är en känd faktor som hämmar 
HSC:s tillväxt. TGF-β aktiverar en signaleringsväg kallad Smad. I tidigare studier där 
man hämmat denna signaleringsväg har det visat sig att HSC:s expansion är påverkad. 
Dock har två olika studier, som på olika sätt hämmade signaleringen i musceller, gett två 
motsatta resultat. Därför vill vi studera smad-signaleringen ytterligare för att försöka 
förstå hur den påverkar HSC. 
 
Genom att permanent nedreglera den mycket viktiga komponenten Smad4, vill vi studera 
hur minskad smad-signalering påverkar HSC. Våra resultat visar att låga nivåer av 
Smad4 leder till onormal utveckling av blodceller i humana HSC från navelsträngsblod, 
dock uppvisade dessa celler normal tillväxt. När vi istället studerade hur låga nivåer av 
Smad4 påverkar HSC från mus resulterade detta också i onormal utveckling av blodceller 
på samma sätt som i humana celler, men här resulterade låga nivåer av Smad4 också i 
försämrad tillväxt.  
 
Följaktligen är normala nivåer av Smad4 i HSC nödvändigt för normal utveckling av 
blodceller i både humana celler och musceller. För att förverkliga målet att expandera 
HSC krävs omfattande forskning där denna studie kan vara en liten del av ett stort 
framtida genombrott.   
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Hematopietic stem cells (HCSs) are primitive, tissue-specific stem cells that can 
differentiate along all lineages of the blood system, making them critical for tissue 
regeneration and a promising cell-type for clinical application. Cord blood (CB) is an 
interesting source for HSCs but the yield is too low in order to transplant adults and 
expansion of HCSs in vitro has failed to succeed due to limited knowledge about the 
regulation of proliferation and self-renewal. Members of the transforming growth factor-
β (TGF-β) superfamily have been shown to regulate HSCs through the downstream Smad 
signaling pathway. Here, we used shRNA to knock down the common Smad4 and 
investigated how low levels of Smad4 in human CB HSCs can affect stem cell function 
in vitro and in vivo. Simultaneously, we investigate the effect of low levels of Smad 
signaling in murine hematopoietic progenitors.  
 
Our results suggest that Smad4 is dispensable for normal engraftment of CB HSCs 
however, in murine progenitor cells Smad4 knock down resulted in impaired 
reconstitution. Furthermore, knock down of Smad4 resulted in skewed differentiation of 
both human and murine HSCs towards the B-lymphoid lineage. Thus, normal Smad 
signaling in hematopoieic stem/progenitor cells is required for both mouse and human 
hematopoiesis.  
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