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Regenerativ terapi ― morgondagens behandling av hjärtsvikt 

Hjärtinfarkt är en av västvärldens vanligaste dödsorsaker. Vid hjärtinfarkt dör 
hjärtmuskelceller av syrebrist och en permanent hjärtskada uppstår. Skadan leder i många fall 
till att hjärtats pumpfunktion försämras, hjärtsvikt uppstår. Vid svår hjärtsvikt finns idag 
endast hjärttransplantation att tillgå som behandlingsmöjlighet men bl a bristen på donerade 
hjärtan gör att alternativa behandlingsmetoder är mycket önskvärda.  En möjlig 
behandlingsmetod är att återskapa frisk hjärtvävnad i det sviktande hjärtat genom att tillföra 
hjärtceller som på plats i hjärtat växer in och därigenom lagar skadad hjärtmuskelvävnad 
(regenerativ terapi). En stamcell är en omogen cell som vid celldelning ger upphov till nya 
stamceller, men som också kan utvecklas till olika specialiserade celler i kroppen, exempelvis 
hjärtmuskelceller, nervceller eller hudceller. Det har varit känt en längre tid att stamceller från 
ett embryo kan utvecklas till alla slags celler i kroppen och därför skulle kunna användas till 
att laga skadade vävnader och organ. Mitt projekt har handlat om att försöka etablera en 
metod för att fram celler som kan utvecklas till hjärtmuskelceller och därmed kunna användas 
för att ersätta skadade celler i hjärtat.  

Ett problem förknippat med användningen av stamceller har dock varit att embryonala 
stamceller tas från överblivna embryon från provrörsbefruktningar, vilket givit upphov till 
etiska dilemman. Därför väckte japanska forskare sensation när de 2006 publicerade att de 
lyckats framställa något som liknar embryonala stamceller helt utan embryon. Genom att 
stoppa in fyra nya gener i helt vanliga hudceller, kunde de få cellerna att utvecklas 
”baklänges” till något som kallas iPS celler, inducerat pluripotenta stamceller. Upptäckten av 
iPS celler har öppnat möjligheten för att programmera om patientens egna celler till celler 
med rätt specialisering för transplantation och därmed undviks risk för avstötning som annars 
alltid är en risk vid transplantaion av kroppsfrämmande celler och organ. 

I mitt projekt har jag etablerat en metod för att programmera tillbaka bindvävsceller från mus, 
till iPS celler. Jag har visat att genom att föra in de fyra generna Oct4, Sox2, Klf4 och c-Myc i 
bindvävscellernas arvsmassa, fås efter ungefär 4-6 veckor, celler som har samma egenskaper 
som stamceller. Genom att tillåta att iPS cellerna får möjlighet att utvecklas till många olika 
sorters celler (differentiering), observerades 14 dagar efter att differentieringsprocessen 
startat, hjärtmuskelceller som slog.  

Ännu återstår många tekniska problem att lösa innan iPS celler kan användas inom 
regenerativ medicin, men med tanke på de lovande genombrott som gjorts inom forskningen 
på senare tid, känns det inte osannolikt att vi inom en tioårsperiod kommer att se en klinisk 
användning av iPS celler. 
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Generation and differentiation of Induced Pluripotent Stem (iPS) 
Cells into cardiac fate 

Cardiovascular diseases remain one of the leading causes of death in the Western world. Myocardial 

infarction leads to death of heart muscle cells. Since cardiomyocytes have no or very little self-renewal 

capacity to replace the injured cells, the damage is irreversible resulting in various degrees of heart 

failure. Cell based therapies are currently explored in several laboratories as alternative for heart 

transplantations. In this report I describe a method to generate cardiac cells from induced pluripotent 

stem cells (iPSCs). These pluripotent cells are generated by transducing a cocktail of genes: Oct4, 

Sox2, Klf4 and c-Myc into somatic cells (mouse embryonic fibroblasts). The first part of the report 

deals with the generation of iPSCs and the second part deals with the differentiation of iPSCs into 

cardiac cells. In order to achieve easier isolation of cardiac cells, I also generated an iPSC line which 

contains a GFP reporter at the promoter site of an early cardiac commitment gene (Nkx2.5). This 

system will enable early identification and isolation of cardiac cells for transplantation purpose, which 

is currently under progress. 
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