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Embryonala stamceller har förmågan att utvecklas till nästan vilken cell i kroppen som helst 
(pluripotens). I teorin är det möjligt att från enstaka embryonala stamceller skapa helt nya 
organ eller vävnader som kan användas till t.ex. organ- och celltransplantationer. Detta 
innebär att man med embryonala stamceller skulle kunna behandla hittills obotliga sjukdomar 
såsom Parkinsons och diabetes. Det finns många möjligheter för behandlingar men det är 
fortfarande många faktorer som gör dem för osäkra för användning. Det är därför av stor vikt 
att reda ut de exakta mekanismerna som ligger bakom den embryonala stamcellens otroliga 
egenskaper. Det pågår forskning över hela världen med detta i fokus och i den här studien har 
jag undersökt en ny signalväg som har visat sig vara viktig dessa cellers självregenererings-
förmåga. 
 
Det är intrikata och komplicerade mekanismer som ligger bakom embryonala stamcellers 
pluripotens, men forskare har nyligen lyckats hittat fyra gener som själva kan få en simpel 
hudcell att bli till en pluripotent cell med samma egenskaper som en embryonal stamcell. 
Denna upptäckt har varit banbrytande, och om man lyckas hantera denna metod på ett säkert 
sätt skulle man kunna odla upp transplantationsmaterial från patientens egna celler. Genom 
detta skulle man undvika komplicerade etiska frågor och svårigheter med så kallad 
transplantationsavstötning som idag är ett stort problem inom all transplantation av levande 
vävnad. En av dessa gener kallas Oct3/4. I detta projekt har jag identifierat en ny signalväg i 
embryonala stamceller från mus, som bland annat reglerar uttrycket av Oct3/4 och kan anses 
vara av stor betydelse för embryonala stamcellers självregeneration och pluripotens.  
 
För att undersöka hur olika faktorer i en cell påverkar varandra studerar man celler in vitro 
(latin ”i glas”) där man kan höja eller sänka uttrycket och/eller aktiviteten av olika faktorer 
och sedan observera effekterna (exempelvis förändringar i genuttryck och på cellernas 
utseende). Med sådana metoder har jag kunnat börjat nysta upp mekanismen och effekterna 
kontrollerade av denna nya signalväg. Den signalväg jag och gruppen där jag gjort 
examensarbetet har påvisat utgår från proteinet cYes som kan aktiveras av tillväxtfaktorn LIF. 
LIF, möjliggör tillsammans med vissa faktorer i serum, odlingar av embryonala stamceller 
från mus utan att de förlorar sin pluripotens. I den aktuella signalvägen aktiverar cYes ett 
annat protein kallat YAP som tar sig från cellens cytoplasma in till kärnan där den fungerar 
som en co-faktor till transkriptionsfaktorn TEAD2. En aktivering av cYes, liksom av TEAD2, 
leder till en utmognad av den embryonala stamcellen till trofektoderm, en av de tidigaste 
specialiseringarna som sker under graviditeten till de celler som kommer att ge stöd och 
näring till fostret. Denna effekt beror på den positiva effekten på Oct3/4 produktion i cellerna 
efter cYes aktivering, som i sin tur kan begränsas genom att hämma uttrycket av YAP. Det 
finns fortfarande många frågetecken kring de exakta mekanismerna bakom denna signalväg 
och dess effekter, men det verkar onekligen som om jag har hittat ännu en bit av det 
ofullständiga pussel som utgör förståelsen utav embryonala stamceller och deras fulla 
potential.  
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