
MÄNSKLIGA ORGAN UR SKRIVAREN

 Forskare räknar med att kunna skriva ut fungerande 
organ inom en snar framtid. Experiment med så kallade 
3D-bioskrivare pågår på flera håll i världen. Hittills har 
bland annat brosk, näsor, öron och njurar skrivits ut, med 
blandat resultat. Det görs genom att skrivaren skapar en 
form av byggställningar av nanocellulosa och andra kropps-
vänliga biopolymerer som sedan fylls med odlade mänskliga 
stamceller. Svårigheten har varit hur organen ska växa samman 
med kroppen och komma till liv. Men 2017 lyckades forskare i 
Sverige få utskrivna mänskliga broskceller att växa i möss, och det 
bildades även blodkärl mellan materialen.

Läs mer: https://tinyurl.com/bioskrivare

CHIP OMKODAR CELLER
 Forskare vid Ohio State University i USA har utveck-

lat en teknik som kallas tissue nanotransfection, TNT. 
Ett litet chip fyllt med dna fästs på huden, med hjälp 
av en svag elstöt injiceras sedan dna:t och startar en 
process där hudceller omprogrammeras. Beroende på 
vilket dna som används kan cellerna ges olika funktion. 

I ett experiment lyckades forskarna rädda ett skadat 
ben utan blodtillförsel på en mus. Chipet omvandlade 
hudceller till blodkärlsceller och på bara tre veckor 
var benet friskt. 

Forskarna har även testat att omvandla hudceller till 
hjärnceller, som sedan samlades upp och injicerades i 
en strokeskadad mushjärna. Skadan läktes och hjärn-
funktionen återställdes. 

Kliniska studier på människor väntas snart vara i gång.
Läs mer: https://tinyurl.com/celltnt

GENSAX TAR BORT ÄRFTLIG SJUKDOM

 Crispr-cas9, eller den så kall-
lade gensaxen, gör det möjligt 
att korrigera eller förändra i 
princip vilken dna-sekvens som 
helst. En målsättning är att 
bota och förebygga genetiska 
sjukdomar. Metoden har fun-
nits länge, men främst på ett 
teoretiskt plan. Nu har tekniken 
förfinats rejält och flera kliniska 
studier är på gång.

Förra året visade ett forskar-
lag hur Crispr-cas9 kan använ-
das för att ändra kroppens rna, 
som är en arbetskopia av dna, 
vilket ger en tillfällig förändring 
av hur generna används — som 
en form av medicin. Det anses 
mer etiskt försvarbart och bäd-
dar för fler försök på människor. 

Läs mer:  
https://tinyurl.com/gensax

 Forskare har länge drömt 
om att kunna tillverka 
skräddarsydda organ för 
transplantation. Snart är det 
verklighet. 

 Ett litet chip fyllt med dna fästs på  

huden, med hjälp av en svag elstöt injiceras  

sedan dna och startar en process där hudceller 

omprogrammeras.

 Skadat  
ben på mus.

 Läkt ben 
efter TNT.

 Att klippa  
i dna väcker 
etiska frågor. 
Kanske möter 
nya gensaxar, 
som fungerar likt 
mediciner, min-
dre motstånd.  
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Tre teknikgenombrott


