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Stamceller blommar i huvudknoppen 
 

Neurala stamceller är celler som har förmågan att bilda alla de celler som utgör själva centrala 
nervsystemet. Dessa är celler som är delaktiga i att ta emot och skicka nervimpulser, celler 
som har en stabiliserande och skyddande funktion samt de som är delaktiga i processen i 
bildandet av myelin, ett fettliknande ämne som omger själva nervcellernas utskott och skyndar 
på nervsignaleringen. Tidigare trodde man att antalet nervceller var begränsat och att nya 
celler inte bildades men det är nu känt att det förekommer ett nybildande av nervceller i två 
distinkta delar av hjärnan. Dels längs väggarna i de vätskefyllda hålrum som finns i hjärnan 
dels i en del kallad hippocampus som har visat sig vara viktig för inlärning och minne. När 
hjärnan utsätts för skador såsom ett epilepsianfall eller en stroke så ökar denna nybildning av 
nervceller. Detta tror man är ett försök av hjärnan att reparera och ersätta de celler som dör 
vid ett sådant trauma. Det är dock enbart ett fåtal av de nybildade cellerna som överlever och 
mognar till fullvuxna, fungerande nervceller. Det är därför viktigt att förstå vilka mekanismer 
det är som ligger bakom att en neural stamcell bildar en nervcell och inte någon annan typ av 
cell och hur man kan dra nytta av den ökade nybildningen av nervceller efter en skada på 
hjärnan. 
 
Adaptorproteiner är proteiner som saknar en egen katalytisk förmåga. En sådan egenskap 
kännetecknar vanligtvis ett enzym, merparten av alla proteiner som är inblandade i 
biokemiska processer. Adaptorproteiner underlättar istället interaktioner mellan andra 
proteiner. Lnk är ett adaptor protein som sedan tidigare är känt för sin roll i att förhindra 
celldelningen av de stamceller som bildar våra blodceller. Det gör det genom att kemiskt 
binda till olika tillväxtfaktorer vilka i vanliga fall signalerar för celldelning. Vi ville därför 
undersöka om Lnk även har en sådan effekt på de neurala stamcellerna. Detta genomförde vi 
genom att använda oss av djurmodeller och odlingar av celler isolerade från väggarna i de 
vätskefyllda hålrum där vi vet att de neurala stamcellerna finns. Vi använde oss av två olika 
möss. Dels vanliga så kallade vildtyps möss dels möss som saknade Lnk-genen. Till våra 
cellodlingar använde vi oss även av celler som bar på ett onaturligt högt antal av Lnk-genen. 
På så vis kunde vi jämföra och studera effekten av Lnk på celldelningsförmågan i neurala 
stamceller, både i djur och i cellkultur.    
 
Våra resultat visade att djur som saknade Lnk hade en liknande celldelning av neurala 
stamceller som i helt vanliga djur. Våra cellodlingar visade dock att celler som saknade Lnk 
delade sig fortare än vanliga celler. De celler som hade ett onormalt högt uttryck av Lnk 
delade sig även betydligt långsammare och visade på en högre celldöd. Sammantaget har 
alltså Lnk en förhindrande effekt av celldelning även på de neurala stamcellerna. Att vi inte 
ser någon skillnad på celldelning av de neurala stamcellerna när vi tittar på djur som saknar 
Lnk beror antagligen på att det inte förekommer några nämnvärda nivåer av tillväxtfaktorer 
som Lnk kan verka på. Dessa finns dock rikligt i cellodlingarna. Framtida försök kommer att 
fokusera på vilka dessa tillväxtfaktorer är. Vi kommer även att undersöka hur olika skador på 
hjärnan kan influera nivåerna av Lnk och dess interaktion med tillväxtfaktorer. Detta kan 
förhoppningsvis hjälpa oss att optimera det nybildande av nervceller som påbörjas när hjärnan 
utsätts för en skada.    
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Adaptor Protein Lnk Negatively Regulates Proliferation of Neural Stem 
Cells in vitro but not in vivo 

 
Insults to the brain like stroke and epilepsy increase neurogenesis from neural stem cells 
(NSC) in both the subventricular zone (SVZ) and the subgranular zone (SGZ) of the dentate 
gyrus in the hippocampus. This new formation of neurons in the brain after an insult might be 
of potential therapeutic value. In order to make use of this knowledge it is important to 
understand all factors involved in the neurogenic response to insults. Although many growth 
factors with a positive regulation on neurogenesis have been described, little is known about 
insult-induced factors regulating neurogenesis negatively. Lnk is an adaptor protein and its 
role as a negative regulator of hematopoietic stem cells is well established. However, the 
effect of Lnk in the nervous system and specifically on NSCs has never been studied. Here we 
wanted to investigate Lnk and its effect on NSC proliferation. By using cells deficient in Lnk 
we show that these cells proliferate faster in vitro. Further, NSCs overexpressing Lnk form 
fewer and smaller neurospheres and have a limited proliferation and survival in vitro. 
However, no effect on NSC proliferation is seen in Lnk -/- mice in vivo. Our findings have for 
the first time identified Lnk as a negative regulator of NSC proliferation in vitro. 
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