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Vårt nervsystem är indelat i två delar; det centrala (CNS) som består av hjärna och ryggmärg, 
och det perifera (PNS), som utgörs av resterande nervvävnad i kroppen. Nervsystemet är 
uppbyggt av två olika sorter celler, nervceller och gliaceller. Nervcellerna, transporterar 
signaler genom sina axon-utskott mellan hjärnan och kroppen. Gliacellerna, är mera okända 
och omfattar flera celltyper med olika funktion. En viktig funktion är att isolera nervcellernas 
axoner med så kallat myelin så att signaler mellan kroppen och hjärnan kan nå fram. 
Gliacellerna som tillverkar myelin kallas i CNS för oligodendrocyter och i PNS för 
Schwannceller. Om en nerv i PNS går sönder, kan den laga sig själv. Schwanncellerna är 
mycket viktiga för själva läkningsprocessen eftersom utsöndrar ämnen som styr denna 
funktion. Vid en skada i CNS sker däremot ingen läkningsprocess. CNS-gliacellerna verkar 
inte kunna hjälpa till att läka en skada. Detta är orsaken till att flera kända hjärnsjukdomar 
som innebär att nerv- och gliaceller dör, till exempel Parkinsons sjukdom, Alzheimers 
sjukdom och multipel skleros (MS) inte går att bota idag.  

Man har tidigare funnit en form av förstadier till gliaceller som man hoppas ska kunna 
ersätta sjuka gliaceller vid till exempel MS och andra skador i CNS. Dessa förstadieceller har 
förmågan att utvecklas till alla sorters gliaceller som finns i kroppen. Det gör dem ovanliga, 
men också användbara som reservdelar och man vill därför hitta dem på något ställe i kroppen 
där de lätt kan tas ut och odlas. Ett sådant ställe är tarmen som har ett mycket stort nervsystem 
rikt på gliaceller. 

Man har tidigare undersökt tarmgliaceller och sått ut dem på odlingar av rena PNS 
nervceller. Då visade det sig att somliga gliaceller, som i tarmen aldrig bildar myelin, hade 
förmågan att göra det i kontakt med PNS nervceller. Nervcellerna lyckades alltså påverka 
tarmgliacellerna så att de blev Schwanncell-lika och började bilda ett myelinskikt! Nästa steg 
var att undersöka om tarmgliaceller även kan bli CNS-gliaceller. För att göra detta behövs ett 
system för att odla tarmgliaceller tillsammans med rena nervceller från CNS.  

Mitt examensarbete gick därför ut på att undersöka olika metoder för att rena fram CNS 
nervceller och bli av med de gliaceller som normalt finns med i dessa odlingar. Efter att ha 
testat flera reningstekniker utvecklade jag istället en ny teknik. I den nya metoden använder 
man sig av det antimitotiska ämnet fluoro-deoxyuridine (FDU) för att döda alla gliaceller i 
kulturen. FDU dödar celler som delar sig och eftersom de flesta nervceller slutar dela sig 
tidigt i utvecklingen dör nästan bara gliaceller i odlingarna. FDU-behandling har tidigare 
använts i odlingar av nervceller från PNS, men aldrig för odlade CNS-nervceller. Vidare 
började jag utveckla en metod för att rena fram enteriska gliaceller. Jag upptäckte att 
gliacellerna i tarmen har en ytmolekyl som kallas A2B5. Att molekylen är ett ytprotein 
innebär att man kan använda den för immunvaskning, en metod som utnyttjar antikroppar för 
att separera olika celler. I ett sista experiment kombinerade jag mina två metoder. Gliaceller 
från tarmen såddes på rena odlade CNS nervceller. Jag hoppades att jag efter en tid skulle 
kunna se att det utvecklades CNS-glia i kulturerna. Tyvärr blev det inte så. Jag råkade troligen 
så ut för mycket tarmgliaceller och de tog då över kulturen som blev mera tarmlik än CNS lik. 
Det blev alltså snarare tarmcellerna som påverkade nervcellerna i detta försök. Detta och 
liknande experiment har visat att det är viktigt att ganska få tarmgliaceller sätts till CNS-
kulturen om man ska få den önskade effekten. 
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