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Vårt arvestoff og våre celler 

Gjennom årtusener med meiose og mutasjoner har evolusjon gitt 
oss et arvestoff med egenskaper som gjør oss godt tilpasset 
miljøet vi lever i. Men selv om vi er godt tilpasset miljøet vi lever 
i, ser vi at flere og flere dør av kreft. Kreft er en negativ og 
dødelig mutasjon sykdom. Men hva er arvestoff, og hva har det 
med kreft å gjøre? Et annet ord for arvestoff er DNA. DNA er en 
forkortelse for «deoksyribonukleinsyre» og kalles for 
menneskets arvestoff fordi det inneholder oppskrifter på 
hvordan en organisme skal fungere og se ut. Disse egenskapene 
videreføres og arves fra generasjon til generasjon. DNA kan 
beskrives som en vindeltrapp, der de to kjedene vekselsvis 
består av sukker og fosfatmolekyler og trappetrinnene av 
nitrogenbaser. Til hvert sukkermolekyl er det bundet en 
nitrogenbase. Det finnes fire ulike nitrogenbaser som danner par 
med hverandre, og med svake bindinger, også kalt hydrogen 
bindinger binder de to kjedene sammen. Navnet på de fire 
basene er; adenin, tymin, cytosin og guanin. Adenin binder seg 
alltid med tymin, og motsatt, og cytosin binder seg alltid med 
guanin, og motsatt. DNA-molekylet inneholder også arveanlegg, 
eller gener. Et gen er et avgrenset området på DNA-molekylet, og 
er oppskriften på et bestemt protein, som cellen lager gjennom 
proteinsyntesen. DNA-trådene er lange, og er derfor oppkveilet 
på 46 kromomer i cellekjernen. Enkelt sagt er DNA arvestoff som 
finnes i alle celler i kroppen.

Alle levende organismer består av celler. Mennesker er 
flercellede organismer. Det vil si at cellene i kroppen jobber 
sammen for å opprettholde livet. Det finnes mange ulike typer 
celler. Mennesker har omtrent 220 ulike celletyper, med noen 
felles trekk, men ulike oppgaver. Noen eksempler på celler i 
kroppen er; blodceller, hudceller, muskelceller, nerveceller, og 
kjønnsceller. Alle cellene i en menneskekropp inneholder det 
samme DNA-et i cellekjernen, utenom kjønnsceller som kun 
inneholder halvparten. En annen spesiell type celle er stamceller. 
Stamceller er spesielle celler fordi de kan danne nye og ofte ulike 
celler som erstatter døde – eller skadet celler. Det finnes fire 
typer stamceller: 

1. Totipotente
2. Pluripotente
3. Multipotente
4. Unipotente

Totipotente stamceller kan danne alle celletyper i kroppen, og 
finnes i befruktede eggceller rett etter en befruktning. 
Pluripotente stamceller kan danne alle de 220 celletypene 
utenom navlestreng, eller morkake. Pluripotente stamceller 
finnes i en blastocyst, i blastocyst stadiet som er 5-6 dager etter 
befruktning. Pluripotente stamceller kalles også for embryonale 
stamceller. Embryo er navnet på det fremtidige fosteret. Ifølge 
bioteknologirådet er embryofasen perioden fra et egg befuktes 
til åtte uker inn i svangerskapet (bioteknologirådet). 
Multipotente stamceller kan kun danne noen få celletyper. Disse 
stamcellene kalles også for voksne stamceller, fordi de finnes i 
fødte mennesker. Et eksempel på multipotente stamceller er 
blodstamceller i beinmarg. Disse stamcellene kan utvikle seg til 
røde og hvite blodceller, samt blod plater. Til slutt har vi 
unipotente stamceller. Unipotente stamceller kan kun utvikle seg 
til én spesifikk celletype. Slike stamceller finnes blant annet i 
organer og vev. Et eksempel på unipotente stamceller, er 
muskelstamceller som kun danner nye muskelceller. Det som 
gjør stamcellene ekstra spesielle er at de kan dele seg mange 
ganger uten å elders, i motsetning til vanlige celler som elders. 
Multi og unipotente stamceller kalles også somatiske stamceller, 
og finnes i nesten alle organer og vev i kroppen. Disse 
stamcellene ligger i en slags «dvale» før de trengs (Naturfag SF, 
2020).

Drepe for å overleve?

Hva er kreft? 

Dette er et bilde av multipotente blodstamceller, som kan utvikle seg til røde blodceller, 

hviteblodceller og blodplater. Kilde: https://lymphoma-action.org.uk/about-lymphoma-

treatment-lymphoma/stem-cell-transplants

Dette er et bilde av opp klumpet DNA i et eppendorfrør. Øverst til venstre kan man se det opp klumpa 

DNA-et i et mikroskop. En ekstraskjonsbuffer og iskald alkohol gjør det mulig å se DNA-et. 

Ekstraskjonsbuffen bryter ned cellene og stopper DNA-nedbrytningen, og den iskalde alkoholen 

synliggjør DNA-et.

Dette er et bilde av hvordan allogen stamcelletransplantasjon fungerer. Her blir det tatt 

ut blodstamceller fra en donor, som tilsettes kreftpasienten etter en cellegift behandling. 

Kilde: https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/def/peripheral-

blood-stem-cell-transplant
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Kildehenvisninger

Dette er et bilde av et DNA-molekyl, og hvordan det er oppkveilet på et kromosom i cellekjernen. Kilde: 

https://ndla.no/subject:3d9454e8-460e-42c7-8f28-71663fbbf6e6/topic:efd20b4a-3160-468c-ad68-

92f92970faf4/topic:47313c7d-3781-4da6-866b-d23347a753ad/resource:1:5337?filters=urn:filter:f18b0daa-

6507-4025-8998-b8a11c8ccc70

Vi vet allerede at kreft er en negativ mutasjon sykdom. Men hva er 
mutasjoner, og hvordan forårsaker det kreft? Mutasjoner er 
endringer i rekkefølgen av nitrogenbaser i arvestoffet og kan 
forårsakes av mange ulike ting. Noen eksempler på dette er; stor 
påvirkning av ioniserende eller radioaktiv stråling, mutagene eller 
kjemiske stoffer som blant annet tjær i tobakk og nitritt som tilsettes 
i kjøtt, radioaktive stoffer som radon, og mye mer. Celler i kroppen 
dør og skader seg, derfor produseres det nye celler hele tiden. 
Produksjonen av celler skjer ved celledeling, også kalt mitose. Først 
blir arvestoffet i en celle kopiert (DNA-syntesen), og deretter deler 
cellen seg i to (mitose). Men ved mutasjoner kan egenskapene til en 
celle forandre seg. En celle kan blant annet «over» dele seg, og danne 
kreftceller. Ved at kreftcellene fortsetter å dele seg, kan de hope seg 
sammen og senere danne en kreftsvulst. Det skumle med 
kreftsvulster er at kreftcellene i svulsten kan løsrive seg og spre seg 
videre til andre deler av kroppen gjennom blod og lymfebaner. Det 
finnes over 200 ulike kreftformer, men takket være forskning finnes 
det behandlinger for kreft. Noen eksempler på slike behandlinger er; 
cellegift, kirurgi og strålebehandling. Men i dag brukes det også 
stamceller i kreftbehandling (Kreftforeningen, 2020). 

Den mest vanligste og kjente kreftbehandling med bruk av 
stamceller er stamcelletransplatasjon. Stamcelletransplantasjon 
innebærer at det transplanteres friske blodstamceller i en 
kreftpasient gjennom blodoverføring etter en kraftig cellegift eller 
strålebehandling, som har ødelagt pasientens egne blodstamceller. 
Blodstamceller er viktige for kroppen fordi de utvikler seg til røde 
blodceller, hvite blodceller og blodplater. Røde blodceller frakter 
oksygen rundt i kroppen. Hvite blodceller er viktige for 
immunsystemet vårt, og blodplater er med på å stoppe blødninger 
(immunitet, 2019). Stamcelletransplantasjon deles inn i autolog, 
allogen og syngenisk transplantasjon. 

1. Autolog stamcelletransplantasjon innebærer bruken av 
pasientens egne stamceller.

2. Allogen stamcelletransplatasjon innebærer bruken av 
stamceller fra en familiemedlem eller en fremmed med samme 
blod - og vevstype. 

3. Syngenisk stamcelletransplantasjon innebærer bruken av 
stamceller fra pasientens identiske tvilling. 

Ved autolog stamcelletransplatasjon er pasienten sin egen donor 
ved at det blir tatt ut blodstamceller fra pasientens beinmarg, 
som blir fryst ned. Deretter får pasienten en kraftig cellegift eller 
strålebehandling som skal drepe alle kreftcellene i kroppen. 
Etter cellegiften eller strålebehandlingen blir pasientens egne 
friske stamceller tilført kroppen ved blodoverføring, slik at 
kroppen kan produsere friske blodceller igjen. Allogen og 
syngenisk stamcelletransplatasjon fungerer nesten på samme 
måte. Den eneste forskjellen er at det ikke blir tatt ut stamceller 
fra pasienten, men fra en annen frisk donor med friske 
blodstamceller (kreftforeningen.no). 

Stamcelletransplantasjon fungerer ikke som en kreftbehandling i 
likhet med cellegift og strålebehandling, og brukes mest som en 
behandlingsterapi. Men stamcelletransplatasjon fungerer som en 
kreftdrepene behandling for blod og beinmargskreft som 
leukemi og myelomatose. Når stamcelletransplantasjonen er 
kreftdrepende kalles den «graft versus tumor» og skjer etter 
allogen stamcelletransplantasjon. De hvite blodcellene fra 
donoren (the graft) bekjemper de gjenværende kreftcellene i 
kroppen (the tumor), etter en kraftig cellegift eller 
strålebehandling. Men det finnes noen negative sider med 
allogen stamcelletransplantasjon. Allogen 
stamcelletransplatasjon kan blant annet utvikle en sykdom kalt 
«graft versus host». Denne sykdommen innebærer at de hvite 
blodcellene fra donoren ser på de friske cellene i pasientens 
kropp som fremmede, og starter å bekjempe dem. Dette er 
negativt fordi det kan skade hud, lever, og mange andre av 
pasientens organer, som kan forårsake død. Men heldigvis finnes 
det medikamenter som kan behandle denne sykdommen, og som 
forbedrer pasientens immunforsvar. For at denne sykdommen 
skal unngås er det viktig at man finner en donor med lik blod- og 
vevstype. 
Stamcelletransplantasjon er en risikofylt behandling, som kan 
medføre komplikasjoner. Men heldigvis utføres behandling på en 
god måte, og derfor er dødeligheten av behandlingen liten (Nhi, 
2018 ; Cancer,2015).

Stamcelleforskning har gitt oss mange gode og nye muligheter, men 
det er fortsatt et kontroversielt tema. De etiske utfordringene rundt 
stamcelleforsking er spesielt knyttet til pluripotente- eller 
embryonale stamceller. Flere leger, forskere og religiøse mennesker 
er imot forskning med embryonale stamceller, ettersom at man må 
ødelegge en blastocyst, og dermed avslutte utviklingen til et 
fremtidig foster. Men i 2006 endret stamcelleforskningen seg da 
den japanske legen og forskeren Shinya Yamanaka utviklet en 
metode som lagde induserte pluripotente stamceller, også kalt IPS 
av utviklede celler. Ettersom at bruken av embryonale stamceller 
blir sett på som noe uetisk prøver forskere å komme opp med nye 
teknologier uten bruken av disse cellene. Men problemet med 
bruken av voksne stamceller er at de ikke er like kvalifiserte som 
embryonale stamceller, ettersom at de ikke kan utvikle like mange 
celletyper. Men i kreftbehandling har bruken av voksne stamceller 
fungert veldig bra, og derfor fortsettes det å brukes (Forskning, 
2013).

Stamcelletransplantasjon


