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Parkinsons sjukdom

Även icke-motoriska symtom

Dopamin (DA )celler i hjärnan dör

Minskad DA lnivå i striatum

Svårt att kontrollera rörelser

• Långsamma rörelser
• Skakningar
• Stelare muskler
• Svårt att sätta igång rörelser
• Sämre balans



Parkinsons sjukdom

Healthy

PD



Celltransplantation för Parkinson utvecklades i Lund

Fetala

DA celler

Cell suspension Stereotaxic
injektion

Transplantation av fostervävnad

18 patienter transplanterade i Lund 1987-1999 
(ett par hundra världen över)



Ett speciellt instrument guidar cellerna till rätt plats

Utvecklat av Stig Rehncrona, 
Neurokirurg i Lund.



Man kan följa de transplanterade cellerna via PET

Transplantat



Och mäta effekten med olika motoriska tester (UPDRS)

Före transplantation 12 månader post-op



Ca 20 år senare

1986



Post mortem-analys



Den osynliga Kroppen
Sven Harrys konstmuseum
Stockholm
30/10-2017 till 8/1-2018



Mycket varierande resultat



Imanova Ltd 

En ny klinisk studie med fetala celler:
• Förbättrat patienturval
• Standardiserad cellpreparation
• Uppföljning under lång tid



Stamceller!

• Obegränsad tillgång till celler för
transplantation



Stamcell

Vad är en stamcell?

1. Göra fler stamceller
= självförnyelse

2. Mogna ut till andra
celltyper

= differentiering



Stamceller genom livet

Alla kroppens celler härstammar från stamceller

Zygote

Fertilization

Blastocyst Gastrula
Ectoderm

Endoderm

Mesoderm

Hope vs Hype
Stemceller i regenerativ medicin

Stamceller kan
ses som
kroppens
reservdelar



Alla stamceller är inte lika

Zygote

Fertilization

Blastocyst Gastrula
Ectoderm

Endoderm

Mesoderm

Self-
renewal

Adulta
(vävnads-
specifika)
stamceller

In vitro

Self--Self-Self
renewalrenewal

AdultaAdulta
(vävnadsvävnads-
specifikaspecifika)
stamcellerstamceller

Stamceller nybildar celler i många av våra
organ

• Blodstamceller tillverkar miljarder nya blodceller 
varje dag!



Alla stamceller är inte lika
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Zygote

Fertilization

Blastocyst Gastrula
Ectoderm

Endoderm

Mesoderm

Embryonala
Stamceller
(ES)

Mesoderm EctodermEndoderm

Self-
renewal

Embryonala och adulta stamceller

In vitro

X



Embryonala stamceller är pluripotenta, de har förmågan
att bilda alla kroppens olika celltyper

Zygote

Fertilization

Blastocyst ES cells

Mesoderm Endoderm Ectoderm

Red 
blood cells

Blood vessel Skeletal 
muscle cells

Alveolar
cells

Epithelial
cells of

gut

Pancreatic
cells

Neurons Skin cells
- epidermis 

Pigment
cells



Styra stamceller mot dopaminceller
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Från stamcell till nervcell



Men när man 
odlar celler i
kultur så tappar
de denna info….

… och det är vårt
jobb att ge dem
denna information





Testa, testa, testa



Och ibland blir det perfekt!





Men kan mäta bristen på dopamin och effekten av
transplantaten i olika motorisk tester

Amphetamine-induced rotation

Cylindertest:



Man kan också mäta frisättning av dopamin



Analys av cellerna efter transplantation











Analys av cellerna efter transplantation



Hur ser framtiden ut?Hur ser framtiden ut?Den första kliniska studien med ES celler planeras att starta inom ett år

Utveckla nya metoder för att använda patientspecifika celler

TRANSEURO sista patient mars 2018 (resultat 2021)



iPS celler

Hudcell

Fetal 
mesencephalon

Blastocyst

Embryonal stamcell

Direct reprogramming
(iN cells)

Många alternativ att skapa nya celler för 
transplantation

Cellterapi 2006

Shinya Yamanaka

2012



Tack för 
att ni 
lyssnade!
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