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Mekanismerna bakom immuncellernas väg till tarmen 
 

Tarmen utsätts dagligen för bakterieangrepp av olika slag. En bakterie som är känd för att ta 
sig in i kroppen via tarmen är Salmonella. Den utsatta miljön gör att det krävs ett stort 
immunförsvar som ständigt är på plats och är redo att försvara kroppen. Eftersom bakterierna 
skiljer sig åt i både utseende och hur de kan framkalla sjukdom krävs ett komplicerat 
immunförsvar med många interagerande celltyper. Jag utvecklade i mitt projekt en modell där 
man kan studera hur en viss sorts immunceller kan ta sig till tunntarmen. Genom att skapa 
denna modell kan man sedan komma fram till vilka krav som ställs på cellerna för att ta sig 
till denna vävnad. 
 
Jag studerade i detta projekt T-celler som ständigt finns närvarande i tarmen. T-celler 
produceras i benmärgen, de mognar sedan till naiva T-celler i thymus och där efter cirkulerar 
de mellan kroppens lymfkörtlar. Det är i lymfkörtlarna T-cellerna kan aktiveras då de behövs 
för att klara av ett bakterie- eller virusangrepp. Då bakterier tagit sig in i tarmen kommer T-
celler aktiveras i tarmens lymfkörtlar och kommer då att få speciella receptorer på deras 
cellyta. Receptorer är protein som cellen använder sig av för att dels känna av miljön runt om 
cellen och dels för att binda till olika molekyler runt om i kroppen och på så vis få tillträde till 
olika vävnader. När T-cellerna aktiveras i tarmen kommer dessa att få receptorer som gör att 
de attraheras och går in i tarmens vävnader. Två receptorer som funnits vara viktiga för att ta 
sig in i tunntarmen är; kemokin receptor 9 (CCR9) och integrin α4β7. Tarmen producerar små 
proteiner som kallas CCL25 som binder till CCR9 och meddelar cellerna att de är på rätt 
plats. Integrin α4β7 kommer att binda till en särskild molekyl, MAdCAM-1, som uttrycks på 
blodkärlsväggarna i tarmen vilket gör att cellerna kommer att avbryta sin cirkulation i 
blodomloppet och ta sig in i tarmen. 
 
Det finns många olika undergrupper av T-celler men delas främst in i T-hjälparceller (TH) och 
cytotoxiska T-celler (CTL). TH hjälper till att aktivera andra immunceller och CTL angriper 
och dödar bakterier genom att attackera dem med cytotoxiska molekyler. När dessa två T-cell 
typer har tagit sig till tarmen har det visat sig att de föredrar olika platser i tarmen. Hur de tar 
sig till dessa platser är ännu okänt men en möjlighet är att T-cellerna har olika receptorer på 
cellytan. Skillnader i receptorer skulle kunna ge dem olika förutsättningar att ta sig till de 
olika platserna i tarmen.  
 
Modellen som jag utvecklade gick ut på att isolera T-celler från möss. Dessa T-celler 
aktiverades i cellkulturer under en tarmliknande miljö så att cellerna fick receptorerna CCR9 
och α4β7 på cellytan. De aktiverade cellerna injicerades i en mus och 20 timmar senare togs 
lever, mjälte, tarmens lymfkärl och två olika delar av tunntarmen ut. I samtliga organ som 
analyserades hittades T-celler som injicerats i musen. Antalet återfunna TH var dock fler i 
samtliga organ jämfört med antalet återfunna CTL förutom i en av tunntarmens delar där CTL 
var lika många eller fler. Detta är också vad man funnit i tidigare studier vilket innebär att jag 
fått fram en modell som speglar verkligheten där dessa två T-cell typer upptar olika platser i 
tarmen. Genom att studera uttryck av gener och receptorer på de aktiverade T-cellerna kan 
man förhoppningsvis hitta vilken eller vilka faktorer som är viktiga för T-cellernas migration i 
tarmen. Genom att identifiera dessa faktorer kan man hitta nya sätt att behandla kroniska 
inflammationer i tarmen och utveckla orala vacciner.    
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Development of a model to study the differential homing capacity of 
CD4 and CD8 T-cells to the small intestinal lamina propria and 
epithelium 
 
Previous studies have found that CD4 and CD8 T-cells preferentially occupy 
different niches within the intestinal mucosa. While the small intestinal lamina 
propria (LP) contains both CD4 and CD8 T-cells, the overlying single layered 
epithelial contains almost exclusively CD8+ T-cells. What regulates this differential 
localization of T-cell subsets remains to be determined. Here I present a model that 
could be used to determine the underlying mechanisms regulating the differential 
localization of CD4 and CD8 T-cells within the small intestine. In this model TCR 
transgenic OT-I and OT-II T-cells are isolated and co cultured with splenic 
dendritic cells (DCs), whole ovalbumin (OVA) and retinoic acid (RA) to generate 
homogenous populations of ‘gut tropic’ CCR9+α4β7 

+ CD4 and CD8 T-cells. These 
cells are then adoptively transferred into recipient mice and 20 h later cells from 
small intestinal LP and epithelium, MLN, spleen, and liver are analyzed. Our 
preliminary results show that CD8 T-cells localize more efficiently to the small 
intestinal epithelium, while CD4 T-cells remain primarily in the LP. This model will 
be a powerful tool for identifying factor(s) involved in the selective localization of 
CD8 T-cells to the small intestinal epithelium. 
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