
  
 

Krister Andersson 
 
 

T-hjälparceller är viktiga för tarmens mognad 
 

Däggdjur föds med en tarm som är anpassad för en diet bestående av mjölk och för att 
kunna absorbera viktiga proteiner från modersmjölken utan att de bryts ner. Bland 
annat är det viktigt att ungen kan absorbera intakta antikroppar från modern då även 
immunförsvaret är omoget vid födseln. Både immunförsvar och mag-tarmkanalen 
utvecklas under avvänjningsperioden då modersmjölken gradvis ersätts av fast föda. 
Den stora mängd nya näringsämnen och mikroorganismer som ungen kommer i 
kontakt med genom den nya födan gör att matsmältningssystemet utvecklas och 
tarmen mognar, samt att immunförsvaret mobiliseras. 
 
Mekanismerna som driver tarmens mognad är ännu inte kända, men mycket pekar på 
att aktivering av immunceller som finns i tarmväggen är inblandad. Ett av de starkaste 
bevisen för detta är att mognaden hämmas kraftigt om immunsystemets funktion 
blockeras av t.ex. droger under avvänjningsperioden. De immunceller som verkar 
viktigast för mognaden är T-celler. Det finns två huvudgrupper av dessa celler som 
kallas hjälparceller och cytotoxiska celler. Hjälparcellerna har som funktion att 
organisera och reglera immunförsvaret med hjälp av kemiska signaler, medan de 
cytotoxiska T-cellerna dödar främmande och infekterade celler. Syftet med detta 
projekt var att ta reda på vilken av dessa celltyper som är viktigast samt att se om en 
överföring av immunceller från en avvänjd råtta till en diande ger upphov till mognad 
av tarmen. 
 
För att studera tarmens mognad kan man använda substanser som visat sig kunna 
framkalla en tidig mognad. En av dessa substanser är phytohaemagglutinin (PHA) som 
finns i röda kidneybönor. Vi har undersökt om det är den cytotoxiska gruppen eller 
hjälpargruppen av T-celler som påverkas mest efter sondmatning av PHA till diande 
råttor. Resultaten visade att T-hjälparcellerna påverkas till större del än de cytotoxiska, 
vilket innebär att dessa utgör den majoriteten av den immuncellpopulation som tillväxer 
under mognadsprocessen. Detta pekar på att hjälparcellernas funktioner är viktiga för 
utvecklingsprocessen. Cellöverföringen gav tyvärr inga resultat men är en intressant 
metod som kan komma att fungera om den optimeras.  
 
Denna forskning kan förhoppningsvis hjälpa till att förstå mognadsprocessen och hur 
den kan påverkas. Detta är av betydelse för t.ex. behandlingen av för tidigt födda barn 
som ofta har problem med att ta upp näring på grund av sin underutvecklade tarm och 
därför måste få näringen intravenöst. Om mognaden av tarmen kan påskyndas så 
skulle barnet kunna få modersmjölk snabbare. Det finns även möjliga applikationer 
inom djurhållning då avvänjningsperioden ofta är associerad med diarré, viktnedgång 
och infektioner hos ungarna. En snabbare och mer kontrollerad övergång till en 
mogen tarm och fast föda än den naturliga processen skulle betyda mindre 
komplikationer och bättre avkastning för uppfödare. 
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Mechanism of precocious gut maturation in rats: role of T cells 
 

Expansion of T cells has been demonstrated during both natural and precociously induced 
maturation of the gastrointestinal tract of mammals. Activation of T cells has also been shown 
during the weaning period in rats. 
 
Using the suckling rat model, this project investigated the phenotype and activation of T cells 
in the intestinal mucosa after precociously induced maturation with the dietary lectin 
phytohaemaggluttinin. Sections of small intestine embedded in paraffin from rats treated with 
250 µg PHA per gram of bodyweight or saline, as well as naturally weaned rats, were cut and 
stained using antibodies against CD4 (T helper cells), CD8 (Cytotoxic T cells), CD45 
(common leukocyte marker) and CD25 (IL2-receptor). In addition a pilot study was done 
using transfer of activated T cells from weaned rats to suckling pups. 
 
The results showed a significant increase in CD4 and CD45 cells in the distal part of the small 
intestine of the PHA treated group compared to the control group. There was also a significant 
increase in the expression of the IL-2 receptor in the treated rats compared to the controls and 
an even greater increase in the weaned rats. The cell transfer was a first attempt at establishing 
a method that can reveal important information about the role of immune cells in gut. 
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