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Celler som kan dela sig ett obestämt antal gånger och som vid celldelning bildar en 
oförändrad ursprungscell samt en mer utvecklad (mer differentierad) dottercell kallas för 
stamceller. Stamceller kan delas in i två grupper: embryonala respektive vävnadsspecifika 
stamceller. Embryonala stamceller finner man tidigt i embryonalutvecklingen och de kan 
bilda alla typer av celler som finns i en vuxen organism. Vävnadsspecifika stamceller är 
däremot mer differentierade och kan endast bilda de celltyper som finns i en viss vävnad.  
 Nervsystemet delas upp i det centrala nervsystemet (CNS) som består av hjärnan och 
ryggmärgen och det perifera nervsystemet (PNS) som består av nervsystemet utanför CNS. 
Hela nervsystemet bildas från ett cellager som kallas neuroektoderm som bildas tidigt under 
fosterutvecklingen. I neuroektodermet finns många neurala (vävnadsspecifika) stamceller som 
bildar alla CNS-celler. PNS bildas av celler som migrerar ut i embryot ifrån neuroektodermet, 
så kallade neurallistceller. Nervsystemets utveckling styrs av lösliga proteinmolekyler som 
celler syntetiserar och utsöndrar till omgivningen och av cell-cell kontakter.  
 Tidigare trodde man att stamceller från CNS endast kunde differentiera till celler som 
finns i CNS, men flera studier visar nu att CNS stamceller är mer plastiska än vad man 
tidigare trott och kan differentiera till PNS celler. Man har sett att om CNS-stamceller tillsätts 
till en PNS-cellkultur så kommer dessa stamceller ändra öde och bilda PNS-celler. Man har 
även sett att det räcker med att tillsätta använd näringslösning från en PNS-kultur till CNS-
stamceller för att få dessa att differentiera till PNS-celler. Detta innebär att det är lösliga 
molekyler som PNS-cellerna syntetiserat och utsöndrat till näringslösningen som gör att CNS-
stamcellernas öde ändras. Vad är det för molekyler som finns i den använda näringslösningen 
som kan påverka CNS-stamcellerna på detta sätt? 
 I mitt examensarbete har jag odlat CNS-stamceller från möss och låtit dessa differentiera 
i olika storleksfraktioner av använd näringslösning från PNS-celler.  I använd PNS-
näringslösning finns en mängd olika proteinmolekyler med olika molekylära storlekar och 
genom att filtrera lösningen över olika filter separerades molekylerna i lösningen upp i fem 
olika storleksfraktioner. Tanken var att undersöka och finna vilken eller vilka fraktioner som 
innehåller molekyler som kan orsaka att CNS-stamcellerna omvandlas till PNS-celler.  
 Resultatet visade att en fraktion gav en signifikant ökning av antalet celler som uttryckte 
PNS-proteinet p75, det vill säga en ökning av antalet PNS-celler och ytterligare tre fraktioner 
gav en indikation på en sådan ökning. Detta innebär att molekyler som kan påverka CNS-
stamceller att omvandlas till PNS-celler kan finnas i flera av fraktionerna. De fraktioner som 
gav en ökning av antalet p75-positiva celler räknas som intressanta och kommer i framtiden 
att utvärderas med fler PNS-proteinmarkörer. Därefter kommer de fraktioner som visar sig 
innehålla molekyler som ger upphov till en signifikant ökning av antalet PNS-celler att 
analyseras för att identifiera vilka proteinmolekyler som finns däri. Förhoppningen är att 
kunna identifiera en eller flera tidigare okända proteiner som kan få CNS-stamceller att 
omvandlas till PNS-celler.   
 Detta är bara början på en spännande framtid och är mycket som behöver göras innan 
stamcellers fulla kapacitet och kunskapen om vad som reglerar dessa har klargjorts.  
Om vi kan få CNS stamceller att bilda PNS celler så är det inte helt omöjligt att vi i framtiden 
kan få PNS stamceller att bilda CNS celler.  
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