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ABSTRAKT 
Introduktion: Synen är det viktigaste mediet genom vilket människan uppfattar omgivningen. 
Degenerativa processer som försämrar synen kan förbindas till ärftligt betingade eller 
degenerativa processer och mutationsfaktorer eller multifaktoriella degenerativa 
näthinnesjukdomar: retinitis pigmentosa, glaukom och åldersrelaterad makula degeneration. 
Forskarna har försökt förhindra utveckling av näthinnedegenerationen genom användning av 
stam- eller progenitorceller. Under differentiering och självförnyande processer utsöndrar dessa 
celler olika endogena tillväxtfaktorer: substanser som är aktiva vid cellens mognads- och 
reparationsprocesser. Att rädda och skydda celler från apoptos eller återskapa nya 
fotoreceptorer eller nervceller är forskarnas mål. Under de senaste 10 åren har man provat att 
ersätta förlorad syn med synproteser (biomimetisk utrustning). 
Syfte: Syftet med den här studien var att jämföra olika typer av terapier och beskrivna 
forskningsmetoder över stamcellsterapi vid diverse sjukliga tillstånd i ögat.  
Resultat: Stam- och progenitorceller kan skydda fotoreceptorer och nervceller från apoptos. 
De kan ha förmildrande effekt vid olika degenerativa tillstånd i ögat. Det finns fortfarande 
osäkerhet över möjligheten att transplanterade celler kan bilda tumörliknande strukturer. Det 
krävs mer forskning för att utesluta detta. I samodling med humana neurala progenitorceller 
(hNPC) var yttre nukleära lagret (ONL) mellan 10 % och 40 % tjockare, antalet fotoreceptorer 
som har överlevt signifikant större i båda testade grupper än vid kontrollen. Fotoreceptorers 
dödlighet har minskat med 30 % till över 50 % . Det är enormt svårt att kunna skapa från 
stamceller neuronceller som t.ex. Amakrina celler, bipolära celler och ganglionceller. Humana 
embryonala stamceller (hESC) differentierar bättre än vad musembryonala celler gjorde. Med 
synproteser som baseras på kvarstående näthinnemöjligheter har man kunnat återskapa en del 
av synen. 
Diskussion: Terapin med stamceller kan ha förmildrande effekter vid glaukomatösa förluster 
av ganglionceller. Närvaro av humana neurala progenitorceller (hNPC) minskar signifikant 
dödlighet hos fotoreceptorer och neuronceller men möjligheterna att återskapa redan förlorade 
näthinneceller är begränsade. Det finns fortfarande risk att transplanterade celler bildar 
tumörliknande strukturer i ögat. Plats och utvecklingsfas där transplantat hamnar spelar stor roll 
vid lyckad behandling. Det krävs mer forskning innan dessa terapier blir klinisk tillåtna. 

 



 

Stem cell therapy - a technology that saves sight?! 

SUMMARY 

Introduction: The sight is the main medium through which humans perceive their 
surroundings. Degenerative processes that affect vision can be connected to hereditary 
or degenerative processes and mutation factors or to multi factorial degenerative retinal 
disease: e.g. RP, glaucoma and AMD. Researchers have tried to prevent the 
development of retinal degeneration through the use of stem or progenitor cells. The 
cells secrete during differentiation and self renewal processes various endogenous 
growth factors: substances which are active in cell maturation and repair processes. To 
save and protect cells from apoptosis or re-create new photoreceptors or neurons are 
aims of many researchers. For the last 10 years tests have been made to replace lost 
sight with visual prosthesis (biomimetic devices).  
Purpose: The purpose of this study was to compare the different types of therapies and 
research methods described for stem cell therapy in various diseases of the eye.  
Results: Stem-and progenitor cells can protect photoreceptors and neurons from 
apoptosis. They may have mitigating effect on various degenerative conditions in the 
eye. There is still uncertainty over the possibility that transplanted cells can form 
cancer-like structures. It requires careful research to exclude this. In co-cultivation with 
hNPC was ONL-layer between 10% and 40% thicker, the numbers of photoreceptors 
that have survived were significantly greater in both test groups than in controls. 
Photoreceptor mortality had fallen by 30% to 50%. It is enormously difficult to create 
neurons from stem cells such as Amacrine cells, bipolar and ganglion cells. Human 
embryonic cells (hESC) differentiate better than mice embryonic cells do. With visual 
prosthesis based on the remaining retinal function have been able to restore some 
vision.  
Discussion: The therapy with stem cells may have mitigating effects on glaucoma loss 
of ganglion cells. The presence of hNPC reduces significantly mortality in 
photoreceptors and neuronal cells but the ability to restore already lost retinal cells are 
limited. There is still a risk that the transplanted cells form cancer-like structures in the 
eye. The location in which grafts will be placed, the phase of cells and retinal 
development play a major role in a successful treatment. It requires thorough research 
before such therapies could become clinically permissible.  
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Använda förkortningar: 

Näthinna: 

GCL – ganglion cell layer (ganglioncellagret) 

INL – inner nuclear layer (inre nukleära lagret) 

ONL – outer nuclear layer (yttre nukleära lagret) 

RGC – retinal ganglion cell (näthinneganglioncell) 

RPE – retinal pigment epithelium (näthinnepigmentepitelet) 

Sjukdomar: 

AMD – åldersrelaterad makula degeneration 

RP – retinitis pigmentosa 

Stam- och progenitorceller: 

BMSC – benmärgsstamcell 

ES, ESC – embryonal stamcell 

hBMSC – human benmärgsstamcell 

hESC – human embryonal stamcell 

hNPC – human neural progenitorcell 

NPC – neural progenitorcell 

Tillväxtfaktorer: 

BDNF – brain derived neurotrophic factor 

bFGF - basic fibroblast growth factor 

CNTF – ciliary neurotrophic factor 

FGF-2 – fibroblast growth factor 2 

G-CSF – granulocyte colony stimulating factor 

GDNF – glial cell-line derived neurotrophic factor 

GMCSF – granulocyte-macrophage colony stimulating factor 

IGF-1 – insulin-like growth factor 1 

IGF-II – insulin-like growth factor II 

 

 



 

 

Använda förkortningar: forts. – tillväxtfaktorer 
 
LIF – leukaemia inhibitory factor 

NGF – nerve growth factor 

NT-3 – neurotrophic factor 3/ neurotrophin 3 

PIGF – placenta growth factor 

TGF- beta1, TGF- beta2 – transforming growth factors 

VEGF – vascular endothelial growth factor 

Proteiner och enzymer 

Akt – phosphatidylinositol-3-OH kinase (protein kinase B) (enzym) 

CREB – nuclear transcription factor  

ERK – extracellular signal-regulated kinas 1/2 (enzym) 

Övrigt 

E – embryonal dag 

NMDA – N-methyl-D-aspartat 

P – postnatal dag 

rd1 – retinal degeneration 1 

TM – trabekelverket 

 

 

 



 

Introduktion 

Synen är det viktigaste mediet genom vilket människan uppfattar omgivningen. Det 

uppskattas att över 90 % av intryck kommer genom ögat. Ljuset är informationsbärare 

från omgivningen som tas upp av visuella systemet (ögat) och sedan analyseras 

signalerna och tolkas av visuella cortex (synbark) i hjärnan (Remington, 2005, s.1). 

Ögat har en klotformig struktur i tre skikt fylld av vätske- och geléliknande substans 

och är indelad i två kammare. Ljuset kommer in i ögat via den genomskinliga 

hornhinnan (cornea) och träffar sedan linsen och når till slut näthinnan (retina).  

 

Fig.1.Från http://www.webvision.med.utah.edu/sretina.html#overview 

 

Näthinnan är en förlängning av ett hjärnfoder som ligger i bakre delen av ögat (Fig.1). 

Näthinnan innehåller olika typer av neuron- och fotoreceptorceller (Widmaier et al., 

2006 s. 230) (Fig.1, Fig.2 i Bilaga 1). I näthinnan finns regioner med olika känslighet 

för ljusets kvalité. Bäst syn och känslighet finns i fovea centralis (makula eller gula 

fläcken). I optiska disken finns däremot inga fotoreceptorer som kan ta emot 

ljusfotoner; platsen kallas för blinda fläcken. Där finns neuroner som skickar ut 

information från fotoreceptorerna och som bilder den optiska nerven (Widmaier et al., 

2006; s.230). Näthinnan är uppbyggd av tio skikt (Remington, 2005, ss.69-75) och här 

beskrivs de som är av störst intresse för detta arbete (Fig.1,3, Fig.2 i Bilaga 1). Yttersta 

skiktet som först kommer i kontakt med ljuset består av:  

• Ganglionceller (RGC- retinal ganglion cell) 
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• Amakrina celler, bipolära celler samt horisontalceller (INL- inner nuclear 

layer) 

• nästa skikt ONL (outer nuclear layer) består av två typer av fotoreceptorer, 

som bearbetar ljus, nämligen:  

a) stavar som är aktiva vid mörkerseende och extremt känsliga för ljus. De är aktiva vid 

dåliga belysningsförhållanden och  

b) tappar som är aktiva vid dagseende och vid bra belysning. De finns i tre typer som är 

känsliga för olika våglängd. Genom dem kan vi uppfatta färg (röd, grön, blå)  

• RPE - retinal pigment epithelium – mörkpigmenterat cellager som tar hand 

om avfallsprodukter från fotoreceptorerna  

 

 

 

RGC 

 

 

INL 

 

ONL 

RPE 

 

 

Fig. 3 Näthinna. Ljusmikroskopifoto gjort av Camilla Mohlin. 
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Fotoreceptorer (stavar och tappar) är uppbyggda av yttre segment som har olika 

sensitivitet. I detta segment finns diskformade membraner som innehåller fotopigment 

som är känsligt för ljus och där omvandlas ljuset till nervimpulser i en process som 

kallas fototransduktion. I anslutning till fotoreceptorerna finns ett synapsskikt som 

kopplas till närliggande neuron (axoner, bipolära celler och horisontalceller). 

Retinala pigmentepitelet (RPE) 

Under fotoreceptorernas skikt ligger pigmentepitelet som innehåller ett mörkt pigment 

som absorberar ljus och som skyddar mot återreflektering. RPE har också en viktig 

funktion vid neutralisering av produkter som förekommer i hela processen. Under RPE 

ligger åderhinnan (choroidea) som försörjer näthinnan med syre och näringsämnen samt 

transporterar bort avfallsprodukter (koldioxid) (Widmaier et al., 2006, ss.233-234). En 

intakt och frisk näthinna med sina samtliga skikt utgör grundförutsättningen för att ta 

upp signaler i form av ljusfotoner och omvandla dem till nervimpulser som sedan 

transporteras genom optiska nerven till visuella cortex (Widmaier et al., 2006, ss. 233-

237). Det kan uppstå problem på olika nivåer i systemet och om dessa nivåer inte 

fungerar som de ska blir synen allt sämre eller tappas helt. På dessa nivåer kan uppstå 

problem med:  

• upptagning av ljusfotoner 

• omvandling av ljuset till nervsignaler 

• transport till hjärnan (axoner, optisk nerv) eller 

• perceptionsprocessen 

Att se är en oerhört komplex process, och att alltid fastställa vad som ligger bakom 

observerade sjukliga eller degenerativa processer, är varken enkelt eller självklart. En 

del degenerativa processer som försämrar synen kan förbindas till ärftligt betingade 

eller degenerativa processer och mutationsfaktorer, till exempel retinitis pigmentosa 

(Kanski, 2005, ss. 491-494) eller multifaktoriella degenerativa näthinnesjukdomar 

såsom glaukom eller AMD – åldersrelaterad makula degeneration (Kumimoto et al., 

2004, ss.327-328; Kanski, 2005, ss.192-269, 405). Sjukdomar som retinitis pigmentosa 

(RP), åldersrelaterad makula degeneration (AMD), glaukom och Battens sjukdom är de 

vanligaste orsakerna till nedsatt syn och blindhet. Alla dessa sjukdomar tillhör gruppen 
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degenerativa näthinnesjukdomar. I dessa sjukdomar ser man apoptos av fotoreceptorer 

eller atrofi av den optiska nerven. Man försöker förhindra utvecklingen av degeneration 

genom användning av stam- eller progenitorceller (Gamm et al., 2007; Wang et al., 

2010). I ett flertal forskningsstudier har effekten av multi- och pluripotenta 

progenitorceller testats i djurmodeller med degenerativa näthinnesjukdomar (Taupin, 

2006; Gamm et al., 2007; Wang et al., 2010).  

Neurodegenerativa näthinnesjukdomar beskrivs nedan.  

Battens sjukdom (synonym: Spielmeyer-Vogt sjukdom) är en ärftligt betingad 

sjukdom orsakad av ändring i bara en gen (som ärvs autosomalt recessivt) vilken kodar 

för ett viktigt enzym. Mer terapeutisk potential ser man idag i genterapi än i 

stamcellstransplanatation (Kopyść, 1984 ss. 55-56; Kunimoto, 2004, s.357). 

Retinitis pigmentosa (RP), (Fig.4 i Bilaga 1) tillhör en grupp av genetiska sjukdomar 

med komplex etiologi. Det är ett gemensamt namn för flera olika sjukdomar. 

Mutationer har både polygenetisk och monogenetisk grund men beror också på enskilda 

mutationer utan ärftlig bakgrund. Beroende på bakgrunden finns olika grader av 

degeneration. I första fasen dör stavarna ut, vilket leder till nedsatt mörkerseende, 

förlust av perifert seende och till slut förlust av den centrala synen på grund av apoptos 

av tappar (Kanski, 2005, ss. 491-493; Rivas och Vecino, 2009). Komplex etiologi och 

komplicerat arv gör att stor förhoppning knyts till terapeutiska strategier som kan 

bromsa upp degenerativa processer i fotoreceptorer eller få dem att förnyas. 

Förväntningarna är stora på terapier där stamceller används (Rivas och Vecino, 2009). 

AMD (Fig.5 i Bilaga 2) – åldersrelaterad makula degeneration är i västvärlden den 

vanligaste orsaken till kraftig synnedsättning hos personer över 60 år. Faktorer som 

bidrar till sjukdomen är: ålder, ärftlighet, ljusexponering och hypertoni. AMD leder till 

förlust av det centrala seendet därför att makula (gula fläcken, macula centralis) blir 

involverad i sjukliga processer. I ett tidigt stadium förekommer drusen i makula. I sena 

former finns två typer av AMD: en torr form som är atrofisk (långsam atrofi av 

fotoreceptorer och pigmentepitelet RPE) eller våta former som är exudativa och leder 

till snabb synnedsättning. Våt AMD är mindre vanlig – cirka 10 % av alla fall (Kanski, 

2005 ss. 405-418). Det finns än så länge ingen behandling som kan bota AMD, men 
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man har provat att transplantera retinalt pigmentepitelet (RPE) in i de drabbade ögonen 

(Chen et al., 2009 a, b). De försöken har visat att man kan stabilisera fixation och 

känslighet i näthinnan som håller i över tre år efter transplantation, vilket var förenat 

med fotoreceptorernas överlevnad (Chen et al., 2009 b). Tillsats av samtidigt verkande 

tillväxtfaktorer (basic fibroblast growth factor, axokine och growth factor gene) i 

transplanterad RPE hjälpte till att rädda fotoreceptorerna (Harada et al., 2000; Abe, 

2002; Gamm et al., 2007; Stanke och Fischer, 2010). Humana neutrala progenitorceller 

(hNPCctx) är viktiga för cellbaserad behandling av multifaktoriella degenerativa 

näthinnesjukdomar som AMD och glaukom (Gamm et al., 2007). 

Glaukom (Fig.6 i Bilaga 2) – grön starr, är ett samlingsnamn för olika degenerativa 

tillstånd som påverkar nervceller i ögat och näthinnan. Sjukdomen innebär ett flertal 

sjukliga förändringar i ögat som kan ha som gemensam faktor ett förhöjt ögontryck. 

Patienten får skador i synnerven som leder till synfältsbortfall (synfältsdefekter), 

synnervsatrofi med den typiska synnervspapillens topografi (Kanski, 2005, ss. 194-

195). För att bota patienten ska man försöka förhindra synnervatrofi och återskapa 

nervcellernas funktion. Detta har man försökt göra genom att ersätta drabbade celler 

med transplanterade stam- och progenitorceller. De cellerna kan utvecklas till nya 

nervceller och i viss mån ta över de skadade cellernas funktion (Quigley och Iglesia, 

2004; MacLaren et al., 2006; Gamm et al., 2007; Stanke och Fischer, 2010). 

Transplantation av hNPC ctx i djurmodeller av inre näthinnesjukdomar som glaukom 

visade att de kan differentiera och integrera i viss omfattning med sjuklig näthinna 

(Gamm et al., 2007). 

Stam- och progenitorceller finns i nästan alla vävnader i kroppen. Deras egenskaper 

gör att de tillämpas i terapier av ett stort antal neurodegenerativa sjukdomar inklusive 

näthinnedegeneration. Haruta (2005) skriver att cellerna har stor potential i klinisk 

tillämpning för patienter med RP och AMD. Stam- och progenitorceller är två typer 

däggdjursceller som kommer från olika embryonala stadier eller vuxna vävnader – detta 

påverkar deras potential till differentiering.  

Embryonala stamceller är isolerade från inre cellsikt av blastocyt – de är pluripotenta, 

de kan utvecklas (differentieras) till nästan alla typer av vävnader.  
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Vuxna (somatiska) stamceller är isolerade från vuxna vävnader – de är multipotenta, de 

har mindre möjlighet att utvecklas i olika riktning.  

Progenitorceller finns i vuxna vävnader och de är redan specialiserade, det vill säga kan 

differentieras bara till förbestämda ”target cells” (målceller) som utvecklas till en 

speciell typ av cellen. 

Stamceller kan dela sig, vara självförnyande, ersätta sig själva och differentiera till alla 

celltyper (embryonala stamceller) eller förbestämda (stam- och progenitorceller från 

vuxna vävnader) celltyper. Stam- och progenitorceller från vuxna vävnader agerar som 

självreparationssystem i en organism (Vulger et al., 2007; Bi et al., 2009). Humana 

embryonala stamceller (hESC) har potential för att generera alla vuxna celltyper (Evans 

och Kaufman, 1981). Ögonsjukdomar som är resultat av degeneration eller förtvining av 

speciella celltyper (fotoreceptorer eller neuroner/ganglionceller) kan man försöka bota 

med deras hjälp. Preliminära resultat av försök på djur antyder att degenerativa 

näthinnesjukdomar (RP och AMD) kan bli botade med transplantation av friska fetala 

celler (ES embryonic stem cells) (Haruta, 2005; Wang et al., 2010). Största problemet 

med denna metod är att kunna få lämpliga givarceller (Haruta, 2005).  

Tillväxtfaktorer. Olika substanser finns i våra egna vävnader som är aktiva vid deras 

mognads- och reparationsprocesser. Stam- och progenitorceller under differentiering 

och självförnyande processer utsöndrar olika endogena tillväxtfaktorer:  

BDNF – brain derived neurotrophic factor (Azadi et al., 2006, Zhang et al., 2009) 

bFGF – basic fibroblast growth factor (Harada et al., 2000; Abe et al., 2005) 

CNTF – ciliary neurotrophic factor (Azadi et al., 2006) 

GDNF – glial cell-line derived neurotrophic factor (Hauck et al., 2006; Harada et al., 
2003) 

LIF – leukaemia inhibitory factor (Bürgi et al., 2009) 

NGF – nerve growth factor (Harada et al., 2000, Lenzil et al., 2005) 

NT-3 – neurotrophic factor 3 / neurotrophin – 3 (Harada et al., 2000; Lenzil et al., 2005, 
Englund–Johansson et al., 2010) 

VEGF – vascular endothelial growth factor (Englund–Johansson et al., 2010) 
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I flera försök har man använt tillväxtfaktorer för att skydda och underlätta 

differentiering av transplanterade stam- och progenitorceller, näthinna eller RPE 

(Harada et al., 2003; Abe et al., 2005). 

Transplantation av RPE-celler med intraokulär injektion av BDNF kan reducera 

fototoxiska skador i det transplanterade området samt i kringliggande områden, och 

reduktionen var signifikant i det kringliggande området. Däremot har bFGF inte samma 

skyddande effekt (Abe et al., 2005). Injektion av bFGF i subretinala området i 

djurmodeller av AMD visade inga signifikanta skyddande funktioner på vävnader enligt 

Abe (2002). Caffé med flera (2001) har påvisat att kombination av både CNTF och 

BDNF vid dystrofi av näthinnan i djurmodeller, blev räddningen av fotoreceptorerna 

effektivare än när de var använda separat. Azadi med flera (2006) har funnit att den 

skyddande funktionen av en kombination av CNTF och BDNF, kan påverkas av andra 

faktorer som Akt, ERK och CREB (olika proteiner och enzymer). Zhang med flera 

(2009) har funnit att elektroporation (leverans av substanser direkt in i cellerna) av 

BDNF-gentransfektion kan skydda fotoreceptorer från degeneration.  

Endogen NGF minskar produktion av bFGF i Müller-celler men NT-3 ökar dess 

produktion. Minskning av bFGF kan direkt skydda fotoreceptorer från apoptos (Harada 

et al., 2000). Gamm med flera (2007) har använt GDNF på grund av klara bevis på att 

den ökar tillväxt av förgreningar hos neuronerna, skyddar celler från apoptos och har 

också en neuroskyddande (neuroprotektiv) effekt i hjärnan, ryggmärgskanalen och 

näthinnan. Receptorer för GDNF uppträder bara i vuxen näthinna och är tecken på att 

näthinnan är korrekt bildad (Hauck et al., 2006; Gamm et al., 2007). På senare tid har 

man upptäckt, att förutom redan kända tillväxtfaktorer (NT-3), finns det också andra 

som direkt eller indirekt hjälper celler att överleva som Insulin–like growth factor II 

(IGF-II) och vascular endothelial growth factor (VEGF-D) (Lenzi et al., 2005; 

Englund–Johansson et al., 2010).  

Tillväxtfaktorer är redan kända och etablerade substanser som är aktiva vid komplexa 

processer som ligger bakom fotoreceptorers överlevnad, bevarar deras funktion eller 

motverkar degenerativa processer i näthinna (Gamm et al., 2007; Englund–Johansson et 

al., 2010). Sedan länge har man provat och använt diverse ämnen och metoder på 

djurmodeller med olika degenerativa näthinnesjukdomar. En del av dem visar lovande 
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resultat, som gör att man kan tro att stamcellsterapi kan vara en räddning för den 

moderna människans synrelaterade problem.  

Syftet med den här studien var att jämföra olika typer av terapier och beskrivna 

forskningsmetoder över stamcellsterapi vid diverse sjukliga tillstånd i ögat.  
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Material och metoder 

För att få fördjupad kunskap och bakgrundsfakta inom det speciella forskningsområdet 

studerades litteraturen inom fysiologi och medicin. Litteratur på detta område finns 

uteslutet på engelska och således finns det få svenska termer som är etablerade. I den 

lilla mängden litteratur som är skriven på svenska använder man sig oftast av engelska 

termer. Det var lite svårt att hitta bra svenska översättningar. Språklig hjälp söktes på 

www.sprakradet.se och www.tnc.se samt hos handledare Kjell Johansson för att hitta 

rätta termer.  

Det här examensarbetet är en litteraturstudie över kända terapier med stamceller, 

progenitorceller och olika tillväxtfaktorer som kan rädda synen. Arbetet ska presentera 

en kort överblick över stamcellsforskning och dess användning i några degenerativa 

näthinnesjukdomar.  

Intresset har begränsats till de neurodegenerativa sjukdomar som är de vanligaste 

orsakerna i västvärlden till nedsatt syn och blindhet som RP, AMD och glaukom. Dessa 

sjukdomar leder till degeneration av fotoreceptorer och nervceller i ögat. Diabetes-

retinopati har inte inkluderats i detta arbete, därför att det inte är fotoreceptorer som 

primärt drabbas. Diabetes är en viktig orsak till okularproblem och blindhet i moderna 

samhällen, men nedsatt syn och blindhet vid diabetes beror på sena mikrovaskulära 

komplikationer som orsakar blodkärlförändringar med efterföljande blödningar. Således 

är synskador sekundära till dessa mikrokomplikationer och är ett resultat av dåligt 

inställd diabetes under en längre period. 

Stamcellsanvändning vid behandling av neurodegenerativa sjukdomar är ett relativt nytt 

och snabbt växande forskningsområde. Bakgrundsfakta är hämtade från akademiska 

böcker och översiktsartiklar. Information om gjorda forsknings-, översikts- och 

originalartiklar, sökts på specialiserade databaser och webbsidor: PubMed, Web of 

Science och www.plosone.org 

Artiklarnas relevans för detta arbete bedömdes efter vad som stod i abstraktet. I första 

hand lästes de artiklar som var tillgängliga i full text. Sedan bedömdes vilka artiklar och 

material som behövde beställas.  
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Dessa sökord som finns i Tabell 1 har använts på engelska: Termer trunkerades för att 

mer material skulle bli åtkomligt. Därmed skulle det bli möjligt att välja relevanta 

artiklar. 

Tabell 1. Antalet träffar i olika databaser. 

 Antalet träffar vid sökning 

Sökord PubMed Web of 
science 

www.plosone.org Summa

stem cell 244 610 100 000 2160 346770 

stem cell AND 
transplantation 

56 896 41 036 533 98465 

stem cell AND glaucoma 305 26 10 341 

stem cell AND retinitis 
pigmentosa 

144 1 9 154 

stem cell AND age-related 
macular degeneration 

91 1 13 105 

stem cell AND Batten 
disease 

96 8 7 111 

Degeneration AND retina 11 628 5 533 117 17278 

Neurodegeneration AND 
stem cell transplantation 

258 109 21 388 

Visual outcome AND stem 
cell transplant* 

136 64 89 289 

Stem cell AND ocular 
disease 

337 242 35 614 

Stem cell AND macular 
dystrophy 

100 14 7 121 

 

Några artiklar har handledaren tillhandahållit eftersom de var lämpliga som 

inledningslitteratur eller inte var gratis åtkomliga för studenter. För att ta del av den 

nyaste informationen inom området beställdes via LNU-biblioteket två artiklar från 

USA skrivna 2010 och en doktorsavhandling från april 2010 från Karolinska institutet. 
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Några intressanta artiklar var inte fria att läsa på nätet eller var skrivna på japanska. 

Från dessa artiklar togs information som var tillgänglig i abstraktsektionen på engelska.  

I introduktionen kommer information från akademiska böcker skrivna 1981 – 2009, 

översiktsartiklar, rapporter och originalartiklar publicerade mellan 2000 – 2010. 

I resultat och diskussion används rapporter, översikts- och originalartiklar publicerade 

mellan 2000 – 2010. Det material som var av stort intresse på grund av den snabba 

utvecklingshastigheten på området var publicerade mellan 2005 – 2010. 
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Resultat 

Sedan upptäckten av stamceller på 60- talet växte intresse för deras användning i olika 

neurologiska degenerativa sjukdomar. Stora förhoppningar finns bland forskare för att 

kunna hitta användbara terapier och metoder som kan motverka de destruktiva 

processerna hos människan med näthinnedegenerativa sjukdomar vilka är förknippade 

med åldrande eller sjukliga förändringarna. Att rädda och skydda celler från apoptos 

eller återskapa nya fotoreceptorer eller nervceller är forskarnas mål. Vid degeneration i 

yttre näthinnan som vid retinitis pigmentosa (RP) och åldersrelaterad makula 

degeneration (AMD) är målet ersättning eller skydd av fotoreceptorer. Vid degeneration 

i inre näthinnan som vid glaukom (grön starr) behöver man skydda ganglionceller 

(RGC) och deras axoner. Målet ska vara att skydda RGC och i framtiden återskapa och 

ersätta dessa celler hos patienter som tidigare drabbats av glaukom.  

Vid glaukom finns det minst tre troliga mål för terapier med stamceller: 

 Ganglioncellslagret i näthinna (RGC) 

 Synnervens huvud  

 Trabekelverket (TM) 

Glaukomatösa ögon  

Det har lagts mycket kraft på att försöka ersätta ganglionceller (RGC), eftersom deras 

död vid glaukom leder direkt till att patienter först förlorar perifert seende och till slut 

också centralt seende. Neuroner har begränsade möjligheter att återhämta sig efter 

insjuknande. Att förebygga eller bromsa degeneration av RGC med samtidig kontroll av 

intraokulära trycket kan hjälpa att behålla seendet vid glaukomatösa ögon (Lebrun–

Julien och Di Polo, 2008). Det är svårt att få hESC att differentiera till neuroner för att 

ersätta döda amakrina celler, ganglionceller och bipolära celler (Vugler et al., 2007; Bi 

et al., 2009). Det finns även ett samarbete mellan RGC och andra celltyper för att 

homeostas (jämvikt) skall upprätthållas i näthinnan och här spelar Müller-celler en 

viktig roll (Bringmann et al., 2006). De skyddar neuroner och hjälper dem att överleva 

men å andra sidan kan de påskynda neuronens degeneration. Müller-celler skyddar 

neuroner genom att utsöndra olika neuroaktiva substanser och antioxidanter som 

glutation och bryta ner toxiner som glutamat. Müller-celler kan bli användbara för att 
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förhindra neuronens död eller som progenitorceller vilka kan differentiera till 

näthinneneuroner (Bringmann et al., 2006; Bi et al., 2009). 

Synnervshuvudet ändras under pågående glaukom. De ändringarna är både substantiella 

och biokemiska. Prekursorceller till RGC som placerats i ett subretinalt område har 

startat interna processer i synnervshuvudet. De cellerna har visat tecken på att återskapa 

en del förbindelser i synnerven (Bull och Martin, 2007).  

TM-celler. Kelley et al., (2009) föreslog att celler som finns i vuxna trabekelverket har 

egenskaper likvärdiga med stamceller. Detta på grund av att en del celler i 

trabekelverket börjar dela sig efter laserterapi och migrerar till brända områden och 

överta brända cellers funktion. De stam- och progenitorceller som kommer från vuxen 

vävnad från trabekelverket (TM) har möjligheter att i levande organism ersätta döda 

eller dysfunktionella trabekelverksceller hos patienter med glaukom. Genom den vägen 

kan de hjälpa åt att bevara seende hos patienter med glaukom. Detta kan också minska 

behov av mediciner, laserterapi och förbättra följsamhet hos patienterna (Kelley et al., 

2009). 

Neuronceller. I glaukomatösa ögon är ganglionceller förstörda så att de inte kan sända 

signaler vidare från fotoreceptorer. Bra kondition hos ganglionceller är förutsättningen 

för funktionell syn. Stanke och Fischer (2010) har gjort försök på embryonala 

kycklingceller från olika embryonala faser. Celler från fas E5-E14 (E – embryonal dag) 

blev transplanterade till kycklingögon som hade fått sina ganglionceller förstörda med 

toxiner NMDA – N-methyl-D-aspartat eller colchicin. Bedömning av resultat har man 

gjort 10 dagar efter toxinbehandling och 8 dagar efter transplantation till glaskroppens 

kammare och i subretinalt område. Man har bedömt migration och integration med 

mottagarens näthinna och räknat hur många ganglionceller som överlevde.  

Celler som var transplanterade till glaskroppens kammare i NMDA-behandlad 

näthinnan migrerar i viss grad men bara några få har migrerat i näthinnan behandlad 

med colchicin. De få som migrerade misslyckades med integrering och utsöndrade inga 

neuronala eller gliala markörer. De celler som var placerade i glaskroppens kammare 

formar fritt svävande cellaggregat i glaskroppen (Stanke och Fischer, 2010).  
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Embryonala celler som var transplanterade in i colchicinskadade näthinnorna och 

levererade till ett subretinalt område hade migrerats i mottagarens näthinna. De 

embryonala celler som var tagna i E7, E10, och E11 hade signifikant större inflytande 

på överlevnad av ganglionceller i alla regioner av mottagarens näthinna. Den bästa 

effekten har man fått med givarceller från E10. Celler från tidigare (E5) och senare 

(E14) embryonal fas hade inget inflytande på ganglioncellers överlevnad (Stanke och 

Fischer 2010). Toxiner skadar ganglionceller på lite annorlunda sätt jämfört med dem 

som är vid glaukomatösa skador. Men terapi med stamceller kan ha förmildrande 

effekter vid glaukomatösa förluster av ganglionceller (Stanke och Fischer, 2010).  

Yu och kollegor (2006), hade transplanterat BMSC (benmärgsstamceller) in i 

glaskroppskammaren i råttors näthinna. Det var signifikant mer ganglionceller som hade 

överlevt i de ögonen som fått transplantation av BMSC än i de som hade fått injektion 

utan celler (skenbar transplantation) med enbart vätskemediet.  

Stanke och Fischer (2010) konstaterar att den miljön i vilken embryonala celler hamnar, 

kan genom speciella substanser påverka deras agerande. Miljön kan ha negativ eller 

positiv inflytande. Omgivningen kan stimulera eller bromsa transplanterade cellers 

delning och proliferation. Vuxen näthinna hämmar spridning av embryonala celler. 

Close och kollegor (2005) samt Stanke och Fischer (2010) skriver att miljön i postnatalt 

(efter födseln) öga inte stödjer spridning och differentiering av embryonala 

näthinneceller. Enskild embryonal fas från vilken celler tas till transplantation spelar roll 

för att stödja överlevnad av ganglionceller. De föreslog att de transplanterade cellerna 

som producerar speciella faktorer främjar ganglioncellers överlevnad. 

Förlust av fotoreceptorer. 

Den andra stora gruppen av näthinnedegeneration beror på fotoreceptorers förlust. Detta 

kan ske på grund av naturligt åldrande eller genetiska mutationer.  

Genetiska mutationer. Gamm med flera (2007) har gjort försök på råttor med RPE 

dysfunktion och djur med recessive retinitis pigmentosa. De tillstånden leder till 

fotoreceptorers degeneration och med tiden till deras död. I detta försök har man använt 

omodifierade hNPCctx (human neural progenitor cells) och genetiskt modifierade 

hNPCctx för utsöndring av tillväxtfaktor GDNF. Samtliga ovannämnda celler var 
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transplanterade genom injektion till subretinalt område i ett öga. Det andra ögat fick en 

injektion av bara medium, en så kallad skentransplantation. Celler till transplantationen 

var isolerade från hjärncortex post mortum från 13,5 veckor gammalt foster. Därefter 

odlade man dem som neurosfärer under 10 veckor och efter den tiden tillsattes 10 ng/ml 

leukaemia inhibitory factor (LIF).  

Före transplantationen har man in vitro analyserat cellernas produktion av 

tillväxtfaktorer både i de omodifierade hNPCctx och också i de genetiskt modifierade 

hNPCctx– GDNF för att ständigt utsöndra GDNF. Gamm med flera (2007) vill bedöma, 

a priori, cellers teoretiska möjligheter för att skydda transplantat. Transplantation och 

skenbara transplantation skedde när råttorna var 21 dagar gamla. Kontrollgrupp (sjuka 

råttor utan behandling) hade ingen synfunktion längre när de var 90 – 100 dagar gamla, 

så vid denna tid har man testat behandlade grupper. Man har testat elektrisk aktivitet i 

näthinna, synfält och synnärskärpa. Efter 150 dagar postnatalt har man gjort histologisk 

bedömning.  

Resultaten visade att i de ögonen som hade fått hNPCctx bildades nästan kontinuerligt 

pigmenterat lager mellan neuronceller och RPE-lager som skyddar fotoreceptorer från 

degeneration genom att stödja RPE och på detta sätt hjälper det att bevara synen. 

Möjligheten att skydda näthinnan mäts med utvidgad GDNF-utsöndring. ERG 

responsamplitud mättes cirka 100 dagar postnatalt (P100). Ögonen med transplanterade 

hNPCctx – GDNF har statistiskt signifikant större a-våg (stavars aktivitet) och tappars b–

våg-amplitud än de med omodifierade hNPCctx. Ögonen med skenbar transplantation 

visade ingen mätbar ERG-aktivitet (Fig.7 i Bilaga 3). Synskärpan var nästan samma i 

ögonen med hNPCctx och hNPCctx – GDNF (0,50 +/-0,01 vs 0,51 +/- 0,02 c/d) men 

signifikant bättre än i skenbart transplanterade ögon (0,22 +/- 0,03 c/d), (Fig.8 i Bilaga 

3), (Gamm et al., 2007). Synfältet var bättre bibehållet i transplanterade ögon med 

modifierade och omodifierade celler än i de utan transplantation. Luminansrespons var 

bättre i behandlade ögon och känslighet för ljuset var mycket större (medelvärdet låg på 

1,0 log-enhet i transplanterade ögon vs 3,1 log-enhet utan behandling), (Gamm et al., 

2007). 

Mätning in vitro av GDNF-tillväxtfaktorns utsöndring visade att i omodifierade hNPCctx 

cellkulturer in vitro kan man inte påvisa närvaro av GDNF men det finns andra 
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tillväxtfaktorer IGF-1 och FGF-2 (insulin-like growth factor 1 och fibroblast growth 

factor 2). Den modifierade cellkultur hNPCctx – GDNF utsöndrar in vitro påvisbara 

mängder av GDNF (102,5 +/- 29,9 nanogram/ 106 celler/dag). Av immunokemisk 

analys framkom att 75,9 +/- 11,8 % av de modifierade cellerna utsöndrar GDNF på 

grund av genmodifikation och de övriga (+/- 20 %) utsöndrar inte GDNF på grund av 

modifikation. Detta är bevis på att omodifierade hNPCctx har möjlighet att producera 

GDNF (Gamm et al., 2007).  

Gamm med flera (2007) konkluderar att hNPCctx har medfödda möjligheter för att 

utsöndra några tillväxtfaktorer, speciellt GDNF och att man kan få dem att producera 

mer GDNF. Celler placerade i subretinala området i sjuka ögon räddar näthinnan från 

degeneration och hjälper att bevara synfunktioner. De transplanterade cellerna 

överlever, integreras och formar ett nytt lager av pigmenterade celler (de liknar RPE 

lager) som räddar fotoreceptorerna från degeneration. I detta 130 dagars långa försöket 

hittas inga tecken på ogynnsamma givarcellers spridning/delning eller tumörliknande 

utveckling. Detta är tecken på att utvecklingen är regelbunden och balanserad (Gamm et 

al., 2007).  

MacLaren med flera (2006) har transplanterat musprogenitorceller och fotoreceptors 

prekursorceller till modeller av degenerativa näthinnesjukdomar. De ville hitta optimal 

tid för tagning av stamceller från en donator men också den bästa tiden och platsen för 

transplantation. Muscellerna var tagna från inte färdigt utvecklad näthinna. Tagning 

skedde postnatal dag 1 (P1) vid tiden för störst stavutveckling och senare dagar P1 – 

P10. Cellsuspension transplanterades till subretinal region i ögon hos möss som var en 

dag gamla (postnatal dag P1 cirka 2x105 celler) och till vuxen näthinna cirka 8x105 

celler. Ögonen drabbades av degenerativ näthinnesjukdom.  

Efter tre veckor hade man räknat antalet integrerade celler. Resultaten i experiment 1 

med P1-celler i P1-näthinna visade att mellan 10 till 200 celler per öga migrerade och 

blev integrerade med mottagarens näthinna. Mer än 95 % av dem var rätt orienterade i 

ONL (outer nuclear layer) och hade typisk morfologi för vuxna, färdigt utvecklade 

fotoreceptorer.  
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Resultaten i experiment 2 med vuxen näthinna och P1-celler visade att cellerna 

migrerade och integrerades med mottagarens vuxna näthinna i samma utsträckning (300 

upp till 1000 per öga) som de i inte färdigt utvecklad näthinna (P1). Deras morfologi var 

karakteristisk för vuxna fotoreceptorer.  

I båda experimenten var nästan alla integrerade celler stavar, däremot var tappar 

sällsynta (MacLaren et al., 2006). Resultaten av de två experimenten visade att om 

mottagarens och givarens näthinnor var i ekvivalenta faser av utvecklingen så hade 

transplanterade celler högre sannolikhet att integreras. 

MacLaren med flera (2006) antyder att platsen för injektion spelar en stor roll vid 

integration med mottagarens näthinna. De celler som placerades i subretinal region hade 

integrerat med ONL. Sakaguchi och kollegor (2004) har, enligt MacLaren med flera 

(2006), påvisat att celler efter injektion i glaskroppen inte integrerades med ONL 

oavsett om de var placerade i P1 eller i en vuxen näthinna. MacLaren med flera (2006) 

hade tagit givarceller från embryonala dagar (E): E11,5; E16,5, postnatala dagar P1 – 

P15 och från vuxen näthinna. Cellerna från E11,5 och från fullt utvecklad näthinna 

överlevde efter transplantationen men blev inte integrerade med ONL. Cellerna från P1 

– P7 hade integrerats med ONL, men störst integration var i celler från P3 – P5. 

MacLaren med flera (2006) konkluderar att givarcellers differentiering till 

fotoreceptorer (stavar) och deras integration med ONL är som bäst när givarcellerna är 

tagna vid senare ontogenetiska utvecklingsfaser. Nästan alla integrerade fotoreceptorer 

var stavar i MacLarens med flera (2006) forsök. Tre veckor efter transplantationen blev 

integrerade celler immunopositiva för fotopigment rhodopsin som är aktivt vid 

fototransduktion. För att undersöka om de integrerade cellerna hade kontakt med den 

inre näthinnan och var ljuskänsliga mättes den extracellera fältpotentialen från 

ganglioncellernas lager (GCL) och pupillsammandragningen i transplanterade, skenbart 

transplanterade och obehandlade ögon (MacLaren et al., 2006). 

De integrerade cellerna visade respons för ljus. Pupillsammandragningen var större hos 

transplanterade ögon än i ögon injicierade med enbart medium. Detta var tecken på att 

cellerna hade kontakt med inre näthinnan (GCL) och att de kunde sända signaler till 

hjärnan (MacLaren et al., 2006). MacLaren med flera (2006) fick bra resultat vid två av 
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tre testade ärftliga näthinnedegenerationerna. Vid både långsam degenerativ utveckling 

och vid knockout av fotopigmentet rhodopsin var terapin med musembryonala 

stamceller lyckad. När degenerativa processer går väldigt snabbt så dör fotoreceptorerna 

innan transplantatet hinner integreras (MacLaren et al., 2006).  

Åldrande. Den normala förlusten av fotoreceptorer som sker med stigande ålder leder 

till försämrad syn hos många personer över 60 år. Hos ungefär 30 % av dem över 75 år 

är förlusten mer massiv och koncentrerad till makulaområdet. Detta klassas som 

åldersrelaterad makula degeneration (AMD). För att utforska möjligheten till att 

förhindra eller bromsa de händelser som leder till näthinnedegeneration har Kuny med 

flera (2010) gjort försök på transgena möss. En grupp som hade degeneration i inre 

näthinnan (ELOVL4) jämfördes med möss (WT) med åldersmatchande degeneration. 

Möss i båda grupperna var från 1 till 24 månader gamla. Jämförelse gjordes med 

immunohistofluorescensteknik och konfokalmikroskopi. Man har också sökt efter 

särskilda markörer, proteiner och neurotransmittorer. De ämnena kan visa i vilken 

utvecklingsfas och i vilket tillstånd särskilda celler befinner sig i.  

Resultaten i Kunys och kollegors (2010) försök har visat att näthinnor som befann sig i 

låg ålder har väldigt aktiva Müller-celler men ingen förlust av fotoreceptorer 

påträffades. Förhöjd aktivitet av Müller-celler kan man förklara genom deras viktiga roll 

i näthinnehomeostas. I unga näthinnor har man inte observerat den åldersrelaterade 

förgreningen av dendriter från bipolära celler och horisontalceller till ONL (Kuny et al., 

2010). Senare, när förlust av synsignaler har skett på grund av att fotoreceptorerna har 

börjat tappa sin förmåga att bearbeta och sända vidare ljussignaler, visade då andra 

ordningens neuroner framträdande morfologiska förändringar och de fick med tiden 

färre synapser. Försöket visade också att efter förlusten av stavarna börjar tapparna få 

onormal utsöndring av fotopigmentet opsin.  

De första förändringarna har Kuny med flera (2010) hittat redan i 6 månader gamla 

näthinnor och allvarigare skador som stör synen i 8 – 24 månader gamla näthinnor. Vid 

18 månaders ålder tappade näthinnan hela ONL. Det mest drabbade området var den 

centrala näthinnan där det befann sig RPE-celler, starkt reaktiva Müller-celler och 

blodkärl. Amakrina celler var influerade på annat sätt och visade allvarliga störningar i 
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deras struktur och funktion. Forskarna (Kuny et al., 2010) uppdelade förändringarna 

som hade skett i testade mössnäthinnor i tre faser:  

Första fasen: från födsel till +/- 9 månader sker subtila förändringar i Müller-cellernas 

glia utan uppenbar förlust av fotoreceptorer. 

Andra fasen: från 9 månader upp till 18 månader sker en dramatisk förlust av 

fotoreceptorer, stora förändringar i andra ordningen neuroner och i slutet av denna fas 

kan man inte rädda fotoreceptorerna. 

Tredje fasen: efter 18 månaders ålder sker förlust av ONL. Näthinnan fungerar 

onormalt, ser ut som nekrotisk vävnad och kan inte längre förmedla synintryck-signaler. 

Patienter med sådana förändringar tappar centrala seendet. Kuny och kollegor (2010) 

påpekar att sådant scenario av kaskadhändelser är analogisk med många andra 

näthinnedystrofier med början i förlust av fotoreceptorer som retinitis pigmentosa, 

Stargards makula dystrofi och dystrofi av tappar och stavar.  

Tillväxtfaktorer. Gamm med flera (2007) har redan konstaterat att neuroskyddande 

effekt av hNPC kan tillskrivas deras förmåga att utsöndra GDNF – en tillväxtfaktor. 

Englund-Johansson med flera (2010) har gjort två experiment för att bedöma vilka 

andra tillväxtfaktorer som spelar roll i de neuroskyddande egenskaperna hos hNPC. Till 

försöket har man valt näthinna från 8 dagar gamla möss med rd1 degeneration och 8 

dagar gamla råttor med normal näthinna. Stamceller hNPC kom från framhjärnan av 9 

veckor gamla mänskliga embryon. Cellerna var odlade i 33 – 35 timmar innan själva 

experimentet. Man samodlade under 6 dagar: rd1-mus + hNPC, normal råttnäthinna + 

hNPC. Kontrollgrupperna var odlingar av separat näthinna från rd1-möss och näthinna 

från råttor utan hNPC. Man studerade effekten på ONL-tjocklek och antal döda 

fotoreceptorer. Englund–Johansson med flera (2010) har fått fram att ONL var 10 % 

tjockare i normal näthinna (råttor) plus hNPC och 40 % tjockare i rd1-möss med hNPC 

än i kontrollgrupperna. Antalet fotoreceptorer som hade överlevt vid samodling med 

hNPC celler var signifikant större i båda testade grupperna än i kontrollen. Antalet döda 

fotoreceptorer hade minskat med 30 % till över 50 % (Tab.2). 
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I ett annat experiment har man studerat förmodade faktorer och deras samverkan som 

kan hjälpa fotoreceptorer att överleva. I detta experiment har Englund–Johansson med 

flera (2010) konstaterat att de tillväxtfaktorer som hade störst inverkan på 

fotoreceptorers överlevnad var G–CSF, GMCSF från granulocyter, IGF–II (insulin like 

factor II), NT–3 (neurotrophic factor 3), PIGF från placenta, TGF–beta1, TGF–beta2 

(transforming growth factors) och VEGF–D (vascular endothelial growth factor). 

Många av faktorerna var i signifikant större mängd än i kontrollgrupperna. IGF–II, NT–

3 och VEGF–D var 25 % högre i samodling med hNPC. Tillväxtfaktorer är alltså 

utsöndrade av hNPC och deras skyddande effekt på näthinnan mot fotoreceptorernas 

död beror på att hNPC skyddar både sjuk och normal näthinna mot fotoreceptorers 

förlust genom calpain– (rd1) och caspase–3 (rd1 och normal näthinna) - beroende vägar 

(Tab.2). Englund–Johansson och kollegor (2010) föreslår att ett brett spektrum av 

tillväxtfaktorer, som verkar samtidigt, har bättre effekt på fotoreceptorers räddning. 

Enligt forskarna kan detta bli den mest framgångsrika terapin.  

 

Tabell. 2. Fotoreceptorers dödlighet. Data hämtad från Englund–Johansson et al., 2010.  

 Antalet döda fotoreceptorer i ONL 

 Calpain pathway Caspase-3 

Kontroll   rd1 

Rd1 + hNPC 

1114 +/- 115 celler/mm2 

471+/- 52 celler/mm2 

392 +/- 60 celler/mm2 

282 +/- 58 celler/mm2 

Kontroll normal 

näthinna 

Normal näthinna + hNPC 

 
1237 +/- 225 celler/mm2 

 

628 +/- 104 celler/mm2 

 

Olika stam- och progenitorceller 

Bi med flera (2009) beskrev vilka stam- och progenitorceller som var använda i olika 

försök att rädda näthinnan. De celler som redan var testade för att hitta användbara 
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terapier för neurodegenerativa näthinnesjukdomar kom från olika vävnader, till exempel 

celler från ögonvävnader och celler från andra vävnader i kroppen.  

Progenitorceller härstammande från ögat (Bi et al., 2009): 

1. Ciliarkroppens progenitorceller 

2. Irispigmenterade epiteliala celler 

3. Näthinneprogenitorceller 

Trans- differentierade stam- och progenitorceller (Bi et al., 2009) 

1. Pigmenterade epiteliala celler (RPE-celler) 

2. Müller glia (Müller-celler) 

Stam- och progenitorceller icke härstammande från ögat (Bi et al., 2009) 

1. Embryonala stamceller (ESC) (Vugler et al., 2007; Bi et al., 2009) 

2. Benmärgsstamceller (BMSC) (Yu et al., 2006; Bi et al., 2009) 

3. Neurala progenitorceller (NPC) 

De vävnaderna är enligt Vugler med flera (2007) och Bi med flera (2009) de viktigaste 

källorna för att få stam– och progenitorceller. Störst användningsområde har 

embryonala stamceller på grund av att de kan differentiera till nästan alla typer av celler 

(Vugler et al., 2007; Bi et al., 2009; Aoki et al., 2009), sedan kommer progenitorceller 

som kan differentiera till näthinneliknande speciella celler (Bi et al., 2009; Aoki et al., 

2009). Vilken typ av stam- och progenitorceller som används beror på vilka typer av 

skador på näthinnan som ska behandlas. För lyckad behandling är det viktigt att 

transplanterade celler kommer i en tillåtande miljö, till exempel med olika 

tillväxtfaktorer och kemiska modulatorer. Detta ska hjälpa dem att differentiera till rätt 

celltyp (Bi et al., 2009; Aoki et al., 2009). Man tror att det kan vara exogena faktorer 

som driver celldifferentiering i transplantaten (Bi et al., 2009). Det är enormt svårt att 

från stamceller kunna skapa neuronceller som amakrina celler, bipolära celler och 

ganglionceller (Bi et al., 2009). 

Aoki och kollegor (2009) har i experiment med hESC, som var transplanterade till 

vuxen musnäthinna, observerat att de cellerna differentierar och bygger strukturer som 

är lika med strukturer i tidig ögonutvecklingsfas. På detta tyder deras morfologiska 
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struktur och förekomst av speciella markörer. Aoki och kollegor (2009) har inte testat 

fysiologiska funktioner hos regenererade celler i denna struktur. De har noterat att ögon 

började bli deformerade långvarig tid efter transplantationen och några gick förlorade. 

Detta kan tyda på en tumörliknande utveckling av hESC- transplantat. Därför är denna 

metod fortfarande inte lämplig för klinisk användning utan det behövs mer forskning 

inom detta område (Aoki et al., 2009). Humana embryonala celler differentierade bättre 

än musembryonala celler gjorde (Aoki et al., 2009). 

Microchip. På senare tid har man provat att ersätta förlorad syn med näthinneproteser = 

konstgjord syn. Målet var att använda sig av återstående näthinnemöjligheter genom att 

implantera biomimetisk utrustning. Denna utrustning ska härma biologiska funktioner i 

skadad näthinna. De konstgjorda näthinneproteserna ska skapa pixelbaserad syn genom 

att använda sig av mikroelektriska stimuli. Idag finns två typer av sådan utrustning: 

epiretinal och subretinal (Humayun et al., 2003; Besch et al., 2008; Acheson, 2010). I 

Tübingen har Besch och kollegor (2008) implanterat konstgjorda synproteser i 

subretinalt område hos sju frivilliga patienter med retinitis pigmentosa. Experimentets 

varaktighet var 4 veckor och under den tiden hade man inte observerat några 

komplikationer hos patienterna eller problem med utrustningen. Synfunktioner 

bedömdes inte i detta experiment. 

Humayun med flera (2003) har implanterat synproteser i det epiretinala området i helt 

blint öga. Experimentets objekt var kapabelt att uppfatta ljus (spot) och använda sig av 

kamera för att upptäcka om det finns ljus i omgivningen eller inte, upptäcka rörelse och 

känna igen enkla gestalter (Humayun et al., 2003). 

Acheson (2010) skrev att RP- patienter med synproteser har fått viss synperception. De 

har sett ljusa skuggor och uppfattat rörliga objekt i viss mån. Synproteser behöver stöd 

från skadad näthinna, därför att deras möjligheter att återskapa syn är begränsade av den 

degenererade näthinnans möjlighet (Acheson, 2010). 
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Diskussion 

Att bibehålla bra syn upp i hög ålder är ett stort mänskligt behov. Med åren är det 

naturligt att synen försämras men det kan också finnas ärftlig degeneration eller 

tillfälliga mutationer, som leder till att synen försämras eller tappas helt. Sedan 

upptäckten av stamceller och deras egenskaper växer hoppet om lyckad behandling mot 

alla mänskliga neurodegenerativa sjukdomar. Stamceller har stor potential i behandling 

av ögonsjukdomar som karakteriseras av oåterkallelig förlust av celler, till exempel 

AMD, RP, glaukom (Kanski, 2005; Vugler et al., 2009; Bürgi et al., 2009; Wang et al., 

2010).  

Glaukom leder till förlust av ganglionceller (Quigley och Iglesia, 2004; Kanski, 2005; 

Bull och Martin, 2007; Lebrun–Julien och Di Polo, 2008; Kelley et al., 2009) och för att 

behålla synen behöver man motverka deras degeneration (Lebrun–Julien och Di Polo, 

2008; Kelley et al., 2009) och kanske ersätta redan förlorade nervceller (Quigley och 

Iglesia, 2004; Bull och Martin, 2007). Nervvävnaden har svårt att förnyas även om 

pluripotenta stamceller från tidig embryonal fas används, vilka kan differentiera till 

samtliga celltyper förutom de som bygger upp placenta (Aoki et al., 2009; Bi et al., 

2009; Englund–Johansson et al., 2010).  

I några experiment efter transplantation av humana stamceller (hNPC) har man erhållit 

neuroner som visade morfologisk likhet med nervceller (Bringmann et al., 2006; Bull 

och Martin, 2007; Bi et al., 2009). Det är oerhört svårt att få stamceller att differentiera 

till amakrina celler, ganglionceller, eller bipolära celler (Vugler et al., 2007; Bi et al., 

2009). Förutom morfologi är det viktigt att nervceller övertar skadade cellers funktion. 

Det var bara några få forskare som rapporterade en funktionell integrering av celler 

(Aramant och Seiler, 2002; Quigley och Iglesia, 2004; Bull och Martin, 2007). 

I den största andelen av genomförda experiment har man observerat signifikant 

minskning av neuronens dödlighet efter transplantationen av humana stamceller från 

diverse vävnader (hNPC, hESC, hBMSC) (Close et al., 2005; Yu et al., 2006; Lebrun–

Julien och Di Polo 2008; Stanke och Fischer, 2010). För effektiv terapi är det 

lämpligare att använda sig av humana stamceller än av andra däggdjurs stamceller, till 
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exempel musstamceller visar inte exakt samma egenskaper som humana (Aoki et al., 

2009). 

Transplantat av stam- och progenitorceller skapar en bra miljö för överlevnad av 

neuroner och fotoreceptorer i mottagarens näthinna (Close et al., 2005; Bringmann et 

al., 2006; Yu et al., 2006; Stanke och Fischer, 2010). Miljön skapas genom att 

transplanterade celler utsöndrar tillväxtfaktorer, proteiner och neurotransmittorer som 

tillsammans skapar bra förutsättningar för att bromsa pågående celldegeneration (Close 

et al., 2005; Gamm et al., 2007; Englund–Johansson et al., 2010; Stanke och Fischer, 

2010). Miljön, i vilken transplantat hamnar, utvecklingsfasen, från vilken transplantat 

kommer och i vilken utvecklingsfas mottagarens näthinna befinner sig i spelar stor roll 

för verkningsfull behandling. Givarceller och mottagarens näthinna ska befinna sig i 

ekvivalent utvecklingsfas för att migration, differentiering och integration ska lyckas 

(Levin et al., 2004; MacLaren et al., 2006; Stanke och Fischer, 2010). Vuxen näthinna 

hämmar utveckling och integration av hNPC (Close et al., 2005; Stanke och Fischer, 

2010), vilket kan bli det största problemet vid behandling av sjuka vuxna människor.  

Som redan sagts utsöndrar stamceller diverse tillväxtfaktorer som indirekt kan ha 

skyddande effekt på näthinnan, dess fotoreceptorer och nervceller (Yu et al., 2006; 

Gamm et al., 2007; Stanke och Fischer, 2010). Den tillväxtfaktorn som hade bäst 

inverkan på välbefinnande av fotoreceptorer och transplantat var GDNF (Hauck et al., 

2006; Gamm et al., 2007). Gamm med flera (2007) har inte observerat ogynnsam 

utveckling av transplanterade celler i GDNF-miljö. Däremot beskriver Aoki och 

kollegor (2009) att för mycket GDNF i den miljön där transplantat hamnar kan leda till 

tumörliknande tillväxt av transplanterade hNPC. Det behövs extra forskning för att 

utesluta tumörutveckling i ögat efter transplantation av stamceller (Levin et al., 2004; 

Aoki et al., 2009). Det krävs dessutom särskild uppmärksamhet och säkerhet vid sådana 

terapier.  

Lawrence med flera (2004) har bevisat att utsöndring av GDNF eller BDNF stärker 

effekten av fotoreceptorers överlevnad. BDNF ökar signifikant antalet överlevande 

fotoreceptorer (Harada et al., 2002, 2003; Abe et al., 2005; Zhang et al., 2009) men 

deras skyddande effekt är större om BDNF verkar samtidig med CTNF (Caffé et al., 
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2001; Azadi et al., 2007). Samverkan av CTNF + BDNF tycks vara den mest lyckade 

behandlingen för att motverka degeneration av fotoreceptorer.  

Andra tillväxtfaktor som bFGF har man också testat. Några studier visar att minskning 

av bFGF- mängden höjer antalet överlevande celler (Harada et al., 2000, 2002, 2003) 

men i andra studier kunde man däremot inte påvisa att mängden bFGF har inflytande på 

cellöverlevnad (Abe, 2002; Abe et al., 2005). Närvaro av NGF minskar produktion av 

bFGF (Harada et al., 2000) och detta kan ansvara för tillbakabildning av näthinneskador 

(Lenzi et al., 2005).  

Englund–Johansson och kollegor (2010) påvisar att den största skyddande effekten på 

fotoreceptorers överlevnad har LIF–2, NT–3, VEGF–D. Man kan inte fastställa vilken 

enskild tillväxtfaktor som har den största inverkan på cellöverlevnad, men forskarna har 

väckt idéer om att brett spektrum av tillväxtfaktorer som verkar tillsammans skulle ge 

det bästa resultatet (Azadi et al., 2007; Englund–Johansson et al., 2010). Sådana terapier 

kommer troligen inom de närmaste tio åren att vara kliniskt tillämpade på frivilliga 

patienter på grund av de lovande resultat som man har fått i djurmodeller.  

Den plats där transplantat hamnar i ögat var enormt viktig för dess överlevnad. 

Transplantaten som var placerade i glaskroppskammaren hade svårt att migrera och 

integrera med näthinneceller. De formade fritt svävande cellaggregat i denna kammare 

(Stanke och Fischer 2010). De som var placerade i subretinal region hade däremot 

migrerat, differentierat och i stort antal integrerats med målvävnaden (MacLaren et al., 

2006; Aoki et al., 2009; Li et al., 2009). Således måste man i framtida terapier kunna 

placera givarceller i närheten av deras mål. 

Den fotoreceptor typ till vilka transplanterade stamceller differentierar var nästan 

uteslutande stavar och bara några få var tappar (Zhao et al., 2006; MacLaren et al., 

2006). Sålunda finns det begränsade möjligheter att återskapa förlorade tappar, till 

exempel vid AMD. Vid förutsägbar eller pågående tappdegenerationen vill man därför 

först skydda tapparna och bromsa degenerativa processer (Kuny et al., 2010). Vid andra 

sjukliga processer, i vilka stavar drabbas först lutar sig det första terapisteget åt att 

skydda stavarna, bromsa sjukdomförlopp och till slut att försöka återskapa förlorade 

fotoreceptorer. I varje sjuklig process som leder till fotoreceptorers förlust borde man 
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fokusera sig på att börja agera så tidigt som det är möjligt – innan förlust av 

fotoreceptorer blir märkbar, eftersom deras degeneration börjar med ändringarna i RPE, 

som skulle ta hand om skräpprodukter från fotoreceptorernas aktivitet (Gamm et al., 

2007) eller från överaktiva andra nervceller (Müller-celler) än i själva ganglionceller 

(Kuny et al., 2010). De givarceller som kan ha störst betydelse i framtida terapier verkar 

vara humana stamceller från embryonal utvecklingsfas från framhjärnan, benmärgen 

eller ögonvävnader, den sistnämnda kan ersätta likadana celler i ögat (trabekelverkets 

celler - TM). 

Det finns redan idag terapier som används på sjuka frivilliga personer. Terapierna går ut 

på konstgjorda så kallade synproteser (mikrochip) som implanteras i skadade ögon som 

var helt blinda (Humayun et al., 2003) eller med uttalade skador på grund av RP (Besch 

et al., 2008). Denna utrustning är fortfarande i utvecklingsstadiet men i de experimenten 

har man fått lovande resultat. Med implantatet har man återskapat en del av synen 

(Humayun et al., 2003; Acheson, 2010). Möjligheter att återskapa hela synförmågan är 

begränsade inte bara på grund av utrustningsegenskaper utan i större utsträckning på 

grund av bristande egenskaper i den skadade näthinnan (Acheson, 2010). Följaktligen 

ska man i framtidens terapier med konstgjorda implantat försöka placera dem i ögat 

innan skador hinner fördärva näthinnans möjlighet att fungera.  

Stamcellsterapi och konstgjorda implantat är kompletterande terapier som har stor 

terapeutisk potential. Initialt i syfte att skydda och bevara näthinneceller (fotoreceptorer 

och nervceller) och därpå, om det behövs, förstärka deras funktion genom att implantera 

synprotes. De bästa resultaten har man fått i stamcellstransplantation genom användning 

av humana stamceller från humana embryoner. Det är en svår etisk fråga som måste bli 

löst på bra sätt. Idag finns annorlunda regler i olika länder beträffande stamcelltagning 

och forskning på detta område, vilket skapar många etiska problem som kan vara 

spärren för transplantationsutveckling. Idag finns ingen seriös forskare som motsätter 

sig den stora potentialen av stamcellsterapi som kan gynna behandling av mänskliga 

neurodegenerativa sjukdomar. Stamceller har stora möjligheter att skydda och reparera 

nervsystem och ögonvävnader, men man måste finna adekvat säkerhet i deras 

användning, och det krävs än så länge mer forskning i ämnet. Under de senaste tio åren 

har utvecklingen av stamcellsforskning varit snabb. De första kliniska studierna med 
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stamceller som används på sår i mänskligt öga (Levin et al., 2004; Kelley et al. 2009) 

har blivit lyckade. Detta ger oss hopp om snabb klinisk tillämpning vid andra sjukliga 

tillstånd i det mänskliga ögat.  

 

Slutsatser 

1. Stamceller har stor potential i framtida behandling av neurodegenerativa 

ögonsjukdomar. Det behövs mer forskning för att utesluta tumörutveckling efter 

transplantation. 

2. Stamcellstransplantation är idag kapabel att skydda och bevara näthinneceller 

från degeneration men det finns otillräcklig bevismaterial för att de kan 

återskapa redan förlorade celler. 

3. Miljö och utvecklingsfas på både transplantat och på mottagarens näthinna samt 

plats där transplantatet hamnar spelar stor roll för lyckad behandling. 
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BILAGA 1 

Introduktion: 

 

Fig.2. http://www.webvision.med.utah.edu/sretina.html#overview 

 

 

 

Fig.4. RP.  http://www.webvision.med.utah.edu/sretina.html#overview 

 

http://www.webvision.med.utah.edu/sretina.html#overview
http://www.webvision.med.utah.edu/sretina.html#overview


 

BILAGA 2 

 

Fig. 5. AMD. http://www.webvision.med.utah.edu/sretina.html#overview 

 

 

 

Fot.6. Glaukom.  http://www.webvision.med.utah.edu/sretina.html#overview 
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BILAGA 3 

RESULTAT: 

 

 

** p<0,01 

* p<0.05 

Figure.7. Från Gamm et al., 2007, fig.2. ERG response amplitudes to full field light. 

http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0000338

#s3 

 

*** P<0,001 

* P<0.05 

Figure.8. Från Gamm et al., 2007, fig. 3. Spatial visual acuity. 
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