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Tablett istället för spruta 
 
Autoimmuna sjukdomar kännetecknas av en onormal reaktion av kroppens 
immunförsvar. Ordet ”auto” kommer ursprungligen från grekiskan och betyder ”själv”. 
Med immunitet menas att man inte är mottaglig för en viss sjukdom. Immunförsvaret 
skyddar kroppen mot främmande ämnen som kommer utifrån, t ex bakterier eller virus 
medan kroppens egen vävnad inte ska angripas. Då man drabbas av en autoimmun 
sjukdom har något i kroppen mellan främmande vävnad och egen vävnad satts ur 
funktion. Diabetes typ 1 och multipel skleros är exempel på autoimmuna sjukdomar.  
Behandling av autoimmuna sjukdomar utförs via injicering av läkemedel vilket uppvisar 
vissa sidoeffekter som viktförlust, illamående eller feber. Med hänsyn till sidoeffekterna 
har forskare föreslagit att utföra behandlingen genom intag via mun, dvs i tablettform och 
det har visat sig att behandling via mun ger samma effekt som injektionsbehandling och 
dessutom utan några sidoeffekter.  
 
I vår studie har vi studerat strukturella och funktionella förändrinagar i diande råttors 
mag-tarmkanal. Vårt experiment utfördes på diande råttor eftersom deras mag-tarmkanal 
och immunsystem är outvecklat vid födseln. Övergången från modersmjölk till fast föda 
sker vid ca tre veckors ålder hos diande råttor och leder till förändringar i deras mag-
tarmkanal. Vi använde phytohaemagglutinin (PHA) och  anti-CD3-antikroppar i vår 
studie för att båda reagenserna sedan tidigare är kända för att påskynda 
mognadsprocessen i mag-tarmkanalen hos diande råttor.  
 
Råttorna matades med både PHA, en positiv kontroll och anti-CD3-antikroppar under tre 
dagar. Resultatet visar att både oralt given PHA-behandling och antikroppsbehandling 
leder till mognad/tillväxt av mag-tarmkanal hos diande råttor. Oral anti-CD3-behandling 
påverkade tillväxten i lymfkörtlar samt i brässen hos diande råttor, medan PHA-
behandling påverkade mognaden av tarm och mage. 
 
Vi kunde konstatera att både oralt given PHA och anti-CD3-antikroppar passerar igenom 
mag-tarmkanalen och lätt tas upp av och aktiverar immuna celler. Båda komponenterna 
påverkar tillväxten av organen fast på olika sätt. Olika cellpopulationer eller aktiveringar 
har nämligen olika påverkan på organtillväxten.  
 
Den orala antikroppsbehandlingen är lätt att genomföra. Eftersom låga doser av anti-CD3 
räcker för att påvisa effektivitet, är behandlingen bra även ur ekonomisk synvinkel. 
Vidare studier behövs för att hitta en mer exakt dos. Vår forskning kan bidra till att lösa 
frågor om vad som leder till autoimmuna sjukdomar och till att förenkla behandlings-
sättet. I framtiden kan autoimmuna sjukdomar kanske behandlas bara med en tablett 
istället för spruta.  
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Abstract  
Background: The lectin phytohaemagglutinin (PHA) has been shown to accelerate 
development of the gastrointestinal tract possibly by interfering with the immune system 
in suckling rats. Oral administration of anti-CD3 antibody has also been shown to induce 
immunological responses in the gut. Objective: In our study we hypothesized that oral 
administration of the anti-CD3 antibody can influence maturation of digestive system 
and/or immune system in suckling rats.  
Method: Suckling rats were orally treated with anti-CD3 antibody (5μg or 25μg) once a 
day for three consecutive days. The small intestine (divided into proximal and distal 
halfes), stomach, pancreas, liver, spleen, thymus, mesenteric lymph nodes and blood 
serum were isolated. Disaccharidase activities in the small intestine were quantified after 
administration of anti-CD3 antibody. The protein and trypsin content of the pancreas was 
analyzed. Furthermore, flow cytometric analyses were used to analyse T-cell 
lymphocytes populations in the gut lymphoid tissues. Body and gut organ weights were 
compared between anti-CD3 25 μg respective anti-CD3 5 μg treated mice and control 
mice. Results: Taken together the results showed that oral administration of anti-CD3 
antibody promoted the thymic growth in the rats. In addition, this treatment also induced 
an activation/expansion of CD4

+
Foxp3

+ 
regulatory T cell population in the mesenteric 

lymph nodes. Conclusions: The data supports the fact that whole anti-CD3 antibody can 
easily been taken up from the gut of suckling rats and it can activate regulatory T cell 
population with no side affects. Whether these cells can stimulate the thymic growth 
remains to be shown. 
 


