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To skelsættende landvindinger inden for stamcelle
biologi og molekylærbiologi har åbnet helt nye per
spektiver for udforskning og behandling af neurode
generative sygdomme. Opdagelserne er tilbagepro 
grammering af kropsceller til inducerede pluripotente 
stamceller (iPSC) og det genomiske editeringsredskab 
CRISPR/Cas9, som i det kommende årti forhåbentlig 
vil blive udmøntet til glæde for patienter. Disse per
spektiver uddybes på spændende vis i en artikel i dette 
nummer af Ugeskrift for Læger [1]. 

Det har længe været kendt, at embryonale stamcel
ler (ESC) er pluripotente og kan udvikle sig til alle 
kroppens mere end 230 forskellige celletyper. I 2006 
publicerede de japanske forskere Takahashi & Yama
naka deres banebrydende opdagelser af, at somatiske 
celler som f.eks. bindevævsceller kan tilbageprogram
meres til en tilstand, som minder om ESC [2]. 

Dette åbnede mulighed for, at der kunne tilvirkes 
pluripotente stamceller, som er patientspecifikke. 
Yamanaka modtog i 2012 Nobelprisen for opdagelsen 
af iPSC, som har udløst et forskningsfelt, der er i riv
ende udvikling. De patientspecifikke iPSC gør det 
 muligt at etablere in vitromodeller til studier af syg
domme, ved at de differentieres til den sygdomsramte 
celletype, som f.eks. nerveceller ved neurodegenerative 
lidelser, hvori sygdomsfænotypen kan studeres på nær
meste hold. Disse iPSCmodeller blev i første omgang 
udviklet til genetisk betingede lidelser, idet de syg
domsgivende mutationer bevarer deres effekt i de 
iPSCderiverede nerveceller. 

Det er imidlertid afgørende at have raske, iPSCde
riverede nerveceller at sammenligne de sygdomsramte 
nerveceller med. For få år siden blev iPSCderiverede 
neuroner til dette formål fremstillet fra raske køns og 
aldersmatchede kontrolpersoner, hvilket imidlertid på 
grund af diversitet i den genomiske baggrund var sub
optimalt. I 2012 publicerede Jinek et al deres ligeledes 
banebrydende opdagelse af, at et bakterielt immunfor
svarssystem (CRISPR) kombineret med en særlig DNA
kløvende nuklease (Cas9) kunne anvendes til genomisk 
editering af bakterieDNA [3]. Teknologien blev siden 
modificeret til pattedyrceller og tjener nu til præcis edi
tering af pattedyrgenomet. Teknologiens grundlæg
gende idé er, at et kort stykke såkaldt guideRNA iden
tificerer den præcise sekvens i genomet, som ønskes 
editeret, og at Cas9 herefter kløver DNA, hvilket resul
terer i ændring af den genomiske sekvens – en proces, 
som til stadighed er under forbedring. CRISPR/Cas9
systemet anvendes nu til at rette sygdomsgivende mu
tationer i iPSC, hvorved raske kontrolcellelinjer kan 

 tilvirkes på helt samme genomiske baggrund som de 
sygdomsramte celler. Disse teknologier fremmes  
bl.a. gennem Copenhagen Consortium for Designer 
Organisms (www.cdo.ku.dk).  

Der blev i 2015 på baggrund af støtte fra Innova
tionsfonden etableret et nyt stamcellecenter i Danmark 
ved navn BrainStem (www.brainstem.dk). Centrets 
sigte er at tilvirke iPSC fra patienter med neurodegene
rative lidelser for at etablere patientspecifikke in vitro
cellemodeller. Der er på nuværende tispunkt etableret 
en lang række iPSClinjer fra patienter med Alzheimers 
sygdom, frontotemporal demens og spinocerebellar 
ataksi. I første omgang har fokus været de genetisk be
tingede varianter af disse sygdomme, men de langt 
hyppigere sporadiske forekomster kommer ligeledes 
under luppen. BrainStem er allerede så langt, at syg
domsfænotyper studeres i iPSCderiverede neuroner og 
deres CRISPR/Cas9editerede kontrolcellelinjer.

Ultimativt vil iPSC også kunne blive ophav til tera
peutiske cellepopulationer, som kan transplanteres til
bage til patienterne. Dette er nærliggende for f.eks. 
Parkinsons sygdom, hvor det er påvist, at transplanta
tion af dopaminerge progenitorceller fra aborterede fo
stre kan have gavnlig effekt. Da der i tilbageprogram
meringen af kropsceller til iPSC indgår regulering af 
ekspressionen af cancerrelaterede gener, skal det imid
lertid sikres, at iPSCderivaterne er helt uskadelige 
forud for transplantation. I Japan er de første behand
linger af blindhed betinget af aldersrelateret maculade
generation nu iværksat [4], så det er blot et spørgsmål 
om tid, inden verden ser de første iPSCbaserede be
handlinger af Parkinsons sygdom.
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