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Immuncellernas vägvisare genom tarmslemhinnan 
 

Tarmslemhinnan är kroppens största invärtes yta och sköter upptaget av alla viktiga 
näringsämnen vi får i oss via maten. Samtidigt är det här kroppen utsätts för flest främmande 
och potentiellt farliga bakterier, därför är en stor del av immunförsvaret lokaliserat just här. 
Immuncellerna (de vita blodkropparna) måste kunna skilja på ofarliga proteiner och 
näringsämnen från mat gentemot sjukdomsframkallande organismer (patogener). 
 
När en patogen organism absorberas in i slemhinnan i tarmväggen förs den till stora 
lymfknutor i buken där den träffar på en typ av immunceller som kallas T-celler. T-cellerna 
märker att organismen inte tillhör kroppen och aktiveras för att kunna rycka ut i försvar. För 
att kunna eliminera resten av patogenerna måste T-cellen förflytta sig till stället i kroppen där 
infektion sitter. Denna noggranna styrning av immuncellernas vandring i kroppen sköts av en 
grupp signalerande proteiner som kallas kemokiner och cytokiner. En viss typ av molekyl, 
kallad receptor, formas på ytan på den aktiverade T-cellen, denna receptor fångar upp 
kemokiner som utsöndras just vid det infekterade stället vilket får den cirkulerande T-cellen 
att fastna just här. I tunntarmen sköts detta framför allt av kemokinen CCL25 och dess 
receptor CCR9 samt den på T-cellytan formade molekylen α4β7 och dess motpart i vävnaden 
MadCAM-1. 
 
Syftet med det här projektet var att identifiera vilka vägvisare i form av kemokiner som 
utsöndras av aktiverade T-celler. Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) är en grupp allvarliga 
inflammatoriska tillstånd i tarmen som tros bero på felreglerat immunförsvar där 
immuncellerna angriper kroppens egen vävnad. Forskning kring hur immuncellerna styrs i 
kroppen och vilka receptorer som uttrycks på dem är intressant eftersom man då skulle kunna 
styra dem bort från det angripna området i tarmen och förhindra att skadan förvärras. Viktiga 
mål är att identifiera vilka kemokiner som är inblandade i styrningen och funktionsregleringen 
av immuncellerna samt vilka funktioner de har. 
 
Huruvida immuncellerna kommer ha de vägvisande molekylerna CCR9 och α4β7 på ytan har 
även visat sig bero på om de har en viss typ av receptor på cellkärnan, kallad RAR. Man tror 
även att en annan cellkärnereceptor, PPARγ, ska ha samma effekt. Genom att tillsätta 
retinonsyra som binder till dessa receptorer kommer då även CCR9 och α4β7 på cellytan att 
formas och T-cellen kan hitta till rätt ställe i kroppen. 
 
För att lära oss mer om immuncellernas styrning i kroppen har vi tagit reda på vilka 
kemokiner som utsöndras i närvaro av de två cellkärnereceptorerna RAR och PPARγ samt när 
dessa är blockerade. Resultatet visar att minst sju olika cytokiner utsöndras av de aktiverade 
T-cellerna. Koncentrationerna av cytokinerna GM-CSF och IL-5 ökar vid tillsättning av 
retinonsyra medan cytokinen IFN-γ minskar. RAR och PPARγ signalering i cellen verkar 
alltså spela en roll i regleringen av cytokinutsöndringen i aktiverade immunceller. Denna 
information är användbar för forskning om exempelvis den ovan nämnda tarmsjukdomen IBD 
eftersom den ökar förståelsen runt tarmslemhinnans reglering och styrning av immunceller. 
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The nuclear receptors retinoic acid receptor (RAR) and peroxisome proliferator activated 
receptor (PPAR)-γ are thought to play an important role in intestinal homeostasis and 
inflammation. We have previously shown that RAR and PPARγ appear to regulate the 
expression of the gut homing receptors CCR9 and α4β7 on T-cells. RAR antagonist LE540 
inhibits CCR9 and α4β7 in RA treated anti-CD3 stimulated T cell cultures. PPARγ antagonist 
GW9662 has the same effect at low concentrations of RA while having an opposite effect at 
high concentrations of RA. Cytokines and chemokines are signaling molecules secreted by the 
immune cells in response to activation by antigen. Since RAR and PPARγ are important in 
modulating CCR9 and α4β7 expression, we investigated the composition of the pool of 
cytokines and chemokines secreted by DCs and anti-CD3 stimulated CD4+ and CD8+ T-cells 
in presence of the two NR inhibitors LE540 and GW9662 using the Luminex 200 Total 
System. The results suggest that at least seven different cytokines are secreted by anti-CD3 
stimulated CD4+ T-cells. GM-CSF and IL-5 secretions seem to be dose-dependendent on RA 
while GW9662 increases secretion of these cytokines compared to controls at 10 nM RA. 
LE540 inhibits RA and keeps the concentration of these cytokines low. IFN-γ is inhibited in a 
dose-dependent manner when RA is present. Together these results suggest a role for RAR 
and PPARγ signaling in regulating cytokine secretion by CD4 T cells.  
 
 
 
 


