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Under 1960-talet la Ernest McCulloch och James Till grunden till forskning kring mänskliga 

celler som har förmågan att omvandlas till alla andra celler i en organism. Dessa celler kallas 

för stamceller och dessutom kan de självförnyas. Forskarna har fokuserat mer och mer för att 

förstå hur dessa celler fungerar och hur de kan kontrollerar deras två förmågor: självförnyelsen 

och att bli vilken annan cell som helst. Året var 1993 då Victor Ambros och hans kollegor 

upptäckte små molekyler som de döpte till mikroRNA (miRNA). De kan reglera och hindra 

funktionen andra molekyler i kroppen. Elva år senare hittades en familj av miRNA, miR-302, 

kunna reglera stamceller och deras förmågor. Stamceller kan vara ett viktigt verktyg inom 

biologin och medicin kring behandlingen av olika sjukdomar som vissa former av cancer, 

diabetes och Alzheimers och dessutom odling av människoorgan. Därför väcks det ett intresse att 

se hur miR-302 kan påverka dessa celler.  

 

Vad är embryonala och inducerande 

pluripotenta stamceller? 
Stamceller är en sort celler som finns i våra kroppar och har två 

huvuduppgifter: den första uppgiften är att replikera sig och den 

andra uppgiften är att den ena kopia ska transformeras till en 

annan celltyp medan den andra fortsätter vara stamcell. De kan 

delas i olika grupper beroende på deras ursprung. Till exempel 

så finns det så kallade adulta stamceller som man kan hitta i 

vuxna individer. Deras roll är att reparera olika vävnader i fall 

en skada sker i kroppen. Det finns också embryonala stamceller 

som har sitt ursprung från ett embryo. Dessa celler bildas efter 

äggets befruktning tills embryot får ben och händer, det vill säga 

bli foster. De har som uppgift att dupliceras och utvecklas till 

alla andra celler som ska ge upphov till utvecklingen till foster. 

För just deras förmågor så är dessa celler väldigt viktiga för 

forskare: de kan vara nyckeln till behandlingen av olika 

sjukdomar. Inducerande pluripotenta stamceller har sitt ursprung 

i vuxna celler. Genom att modifiera fullutvecklade vuxna celler 

på laboratoriet så kan man transformera dessa celler till 

stamceller som sedan kommer att utvecklas till alla andra celler 

och vävnader utom moderkakan. 
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Vad är miR-302? 
Upptäckten av mikro-RNA (miRNA) var ett stort framsteg för biologin under början av 1990-

talet. De är väldigt små molekyler och deras funktion är att styra 

generna i kroppen; vanligtvis genom att hindra dem producera 

proteiner. Hos människor har hittats flera olika miRNA som har 

för mål flera gener. En familj av dessa miRNA är miR-302 som 

har åtta medlemmar. Alla åtta miR-302 har likadan struktur och 

de har samma gener som mål. Forskarna har bevisat att miR-302 

finns som mest i embryonala stamceller och i inducerande 

pluripotenta stamceller. Därför blev man nyfiken att se om miR-

302 påverkar på något sätt dessa celler samt människoorgan.  

Hur påverkar miR-302 oss människor? 
miR-302 genom att stoppa funktionen av flera gener i 

embryonala och inducerande pluripotenta stamceller har stor 

påverkan på utvecklingen av våra kroppar. Först och främst är 

miR-302 ett verktyg för stamceller att behålla sin pluripotens, 

sin förmåga att dupliceras och fortsätta vara stamceller. Dessutom har forskarna upptäckt att 

miR-302 kan styra dessa två celltyper att utvecklas till celler som ger upphov till organ som lever, 

lungorna, huden och blod men inte nervsystem. Slutligen så kan miR-302 omprogrammera vuxna 

celler att transformeras till stamceller. Det är ett stort framsteg inom biologi och medicin men det 

finns vissa svårigheter med att hålla dessa celler friska. Så fort de omvandlas till stamceller börjar 

de dra på sig mutationer vilket leder till att cellerna så småningom dör.  

Flera studier måste göras för att se hur miR-302 påverkar embryonala och inducerande 

pluripotenta stamceller. Mekanismerna bakom hur miR-302 reglerar dessa celler är inte helt 

klargjorda än. Om forskarna lyckas lösa dessa problem så kommer behandlingen av flera 

sjukdomar, som till exempel olika typer av cancer, att vara möjlig. 
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