
 
 

I varje cell i kroppen pågår olika processer för 

att människan ska kunna leva.  

 

 I cellens mitokondrier sker cellandning-

en. Den kemiska reaktion som omvandlar 

druvsocker till energi.  

 

 I cellens ribosomer (proteinfabriker) till-

verkas de protein som cellen behöver för 

att bygga upp sig själv och kroppen.  

 

 I cellkärnan finns DNA instruktioner och 

recept på vad den gör och tillverkar.  

 

För att celler ska kunna samarbeta behöver de 

kunna prata med varandra. Cellerna kan avge 

och ta emot speciella ämnen, hormoner. De 

signalerar t. ex. att cellen ska producera något 

speciellt ämne eller dela sig.  

 

Celler förökar sig genom delning. I vissa typer 

av celler slits betydligt mer och byts oftare. 

Hudceller slits och byts ut ofta. Nervceller har 

ofta väldigt lång livslängd. Alla celler har för-

måga att förnya sig. Livslängden skiljer sig åt 

från cell till cell. Under en människas livstid 

kommer tiotals ton av celler att bytas ut.  

 

Stamceller 

En stamcell är en cell som både kan skapa ex-

akta kopior av sig själv men som också kan ut-

vecklas till olika specialiserade celler i krop-

pen. De finns i alla organ och ersätter skadade 

och gamla celler. Det finns två olika typer av 

stamceller.  

 

Embryonala stamceller finns i det allra första 

stadiet i en människas liv. Alltså i precis be-

fruktade ägg upp till att de är fyra dagar gamla. 

Dessa stamceller kan utvecklas till vilken cell-

typ som helst.  

 

Hos födda människor finns vuxna stamceller på 

flera ställen i kroppen. De är mer specialiserade 

och används för att ersätta celler som dör natur-

ligt. En slags reservdel, helt enkelt. Ett exempel 

är de stamceller som finns i benmärgen. De kan 

utvecklas till olika typer av blodceller.  

 

Mycket forskning pågår om stamceller. Nobel-

priset i medicin 2012 handlade om att forskare 

kom på hur vuxna stamceller omprogrammera-

des till att vara mindre specialiserade och där-

med kan utvecklas till alla celltyper. Forskarna 

hoppas i framtiden 

på att till exempel 

kunna bota diabetes 

eller att skapa nya 

nervceller hos pati-

enter som drabbats 

av Parkinsons sjuk-

dom. 
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