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När jag växer upp vill jag bli en hjärtmuskelcell! 
-Fusion av benmärgsceller i mushjärtan 

 
Stamceller är egentligen bara arbetslösa celler, eller mer som celler i grundskolan. De har inte 
bestämt sig för vad de ska vara när de växer upp. De hänger runt i benmärgen med andra 
benmärgsceller, och sedan vid behov skickas de till olika organ där de uppger olika celltyper. 
Stamceller som bestämmer sig för att bli blodkroppar kallas för hematopoetiska stamceller, 
och befinner sig i benmärgen. 
 
Stamceller kan vara av nytta till terapi av svårbehandlade sjukdomar som Duchenne 
muskeldystrofi (Dmd). Dmd är en ärftlig sjukdom som orsakas av en mutation i en gen på X-
kromosomen. Den normala Dmd-genen kodar för proteinet dystrofin som är viktigt för 
muskelfunktionen. Utan funktionellt dystrofin bryts musklerna ner successivt och patienten 
har svårt att röra sig. Symptomet försämras och leder till lamhet och eventuell död. Idag finns 
det ingen behandling för tillståndet, som blir värre med åldern. Alla muskler i kroppen 
drabbas av sjukdomen, till och med hjärtmuskeln. 
 
Mitt arbete inriktar sig på en typ av hjärtceller som heter kardiomyocyter. Dessa celler är av 
stor vikt eftersom de utgör den största delen av hjärtat. Kardiomyocyter, bland andra celler i 
hjärtat, blir skadade och dör vid en hjärtinfarkt. Enligt den senaste hälsorapporten från WHO 
(World Health Organisation) dör cirka 17 miljon personer i världen av hjärt- och 
kärlsjukdomar per år, detta gör dessa sjukdomar till dagens ledande dödsorsak i världen. 
Här kan stamceller spela en stor roll. Genom att transplantera benmärgsceller (som innehåller 
bland annat stamceller) in i dystrofiska möss är det tänkt att de kommer att smälta samman 
(fusera) med kardiomyocyter och på det sättet förbättra och rädda det skadade hjärtat. Vid 
skada, det vill säga vid behov, skulle fusionen ske oftare. Dessutom borde fusionen vara 
permanent, alltså att de fortsätter att lysa grönt. 
 
Det jag har gjort i mitt projekt var helt enkelt att se om möss benmuskler och hjärtan lyser 
grönt. Benmärgen hade tagits från möss som var genetiskt programmerade att uttrycka ett 
grönt fluorescerande protein (GFP) i alla sina celler (förutom håret och blodet). 
Benmärgsceller från GFP-möss transplantades i möss med muskeldystrofi. Lyser våra möss 
gröna betyder det att de har tagit upp stamceller i respektive ställe. 
Det visade sig att transplanterade benmärgsceller hade smält samman med hjärtmuskeln 6 
veckor efter transplantationen, dock var dessa fusioner sällsynta. Dessutom hade dessa 
fusioner minskat ännu mer ett år efter transplantation vilket tyder att större skada till hjärtat 
behövs om fusioner ska bibehållas. Att det har skett fusioner öppnar möjligheten att kunna 
använda stamceller som terapi för att bota olika hjärt- och kärlsjukdomar bla. muskeldystrofi 
patienter. Studien pågår. 
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Bone-marrow contribution to cardiomyocytes in a W41 mdx model 
 

Abstract 

Cardiovascular diseases are currently the primary cause of death worldwide, the injury of 

myocardium leads to necrosis of cardiomyocytes in the infarcted area. This cell type generally 

constitutes approximately 90% of a healthy heart’s volume, which is why these cells have 

been the target of stem cell cardiovascular therapies in efforts to revive infarctions. Although 

the heart does have some regenerative ability, it is not enough to rejuvenate infarction to 

replace lost cells. Recent studies have suggested that haematopoietic cells obtained from the 

bone marrow are able to regenerate non-haematopoietic cell lineages through chimeric fusion 

in different cell types, including cardiomyocytes. It was hypothesised in this study that fusion 

events were more likely to occur when the recipient was preconditioned through injury to 

receive such cells. By transplanting bone marrow cells from eGFP mice into a murine model 

of Duchenne muscular dystrophy we observed that bone marrow cells contributed to non-

haematopoietic cell types through the formation of stable and reprogrammed fusion hybrids, 

albeit at low levels. Such fusion events occurred at low frequency at 6 weeks post bone 

marrow transplantation, and upon follow-up 52 weeks post bone marrow transplantation, most 

of the chimers were lost due to unstable maintenance. 
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