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Farligt mönster av immunceller  
 
Typ 1-diabetes är en autoimmun sjukdom som karakteriseras av att de insulinproducerande β-
cellerna i bukspottkörteln förstörs och detta leder till att man resten av livet får tillföra kroppen 
insulin genom injektioner.  Man har kunnat påvisa att den autoimmuna processen som är 
ansvarig för utvecklingen av typ 1-diabetes i majoriteten av patienterna kan ha startat flera år 
innan själva sjukdomen har utvecklats helt.  Det är därför viktigt att studera tidiga 
uppträdanden av immunceller som förstör β-cellerna i bukspottkörteln. 
 
Syftet med denna studie var att följa utvecklingen och att studera immuncellerna (de som 
förstör β-cellerna i bukspottkörteln) som upptäcktes efter immunisering med vaccinet tetravac 
mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio hos barn. Detta kan ge oss viktiga kunskaper om 
tidiga skeden av sjukdomen och att bättre kunna förutspå och studera sjukdomens 
progression.  
 
Den metoden som jag använde för att följa och studera de immunceller som reagerar på 
kroppsegna celler kallas för cytokine secretion assay, CSA. Fördelen med denna metod är att 
den kan spåra väldigt små mängder av immunceller och protein som dessa celler utsöndrar. 
CSA i korta drag; Immuncellerna markerades med specifika markörer som kan fånga upp 
protein som utsöndras då dessa celler stimuleras. Sedan kan dessa celler spåras med hjälp av 
en komplex maskin och analysmetod, så kallad multicolor-flödescytometrianalyser.  
 
Vi analyserade de olika typerna av immunceller (som reagerar på kroppsegna celler) genom 
att använda specifika markörer. Resultaten visade att dessa immunceller kunde hittas i frysta 
celler hos barn efter immunisering med vaccinet tetravac. Vi kunde mäta och följa 
genereringen av dessa immunceller och en variation kunde ses bland immuncellerna vilket för 
oss var väldigt intressant.  
 
Vi tror att genom att studera de olika typerna av immunceller som reagerar på kroppsegna 
celler så kan vi identifiera tidiga kännetecken för autoimmunitet innan sjukdomen utvecklas 
helt. Det är då viktigt att poängtera att studien vi gjorde baserades på väldigt unga individer, 
bebisar vid 6 månader och sedan en uppföljare vid 9 månader. Redan då kunde ett specifikt 
mönster av immunceller ses och detta specifika mönster av immunceller kan i sin tur hjälpa 
oss att identifiera individer med hög risk för typ 1-diabetes utveckling. Då dessa individer 
ännu inte fullt utvecklat sjukdomen kanske någon terapi kan införas för att åtminstone bromsa 
upp processen av förstörandet av β-cellerna i bukspottkörteln.  
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Skewing in the generation of early memory T cells in young children 

post-immunization with tetravac 
 

Type 1 diabetes (T1D) also known as juvenile-onset or insulin dependent diabetes mellitus (IDDM) is 
an autoimmune disease which is characterized by T cell-mediated destruction of pancreatic islet β-
cells that secrete insulin. The destruction of the β-cells eventually leads to insulin deficiency and 
hyperglycemia 
 
In this work we aimed at retrieving antigen-specific T cell responses post-immunization with 
tetravac, against diphtheria, tetanus, pertussis and poliomyelitis and to follow the generation 
of the first T cell memory compartment subsequent to vaccination during the first year of life 
in frozen PBMC (peripheral blood mononuclear cells). The rational was to define a T cell 
memory fingerprint in response of early immunization and to be able in the future to study 
whether the development of autoimmunity and diabetes is preceded by a skewing in the 
generation of early memory T cells. In order to identify specific subpopulations of 
differentiating antigen-specific T cells post-immunization, we used the cytokine secretion 
assay, CSA in combination with selected antibodies against surface markers used to identify 
central memory T cells, effector memory T cells, terminal effector T cells and naïve T cells. 
 
Although this was only a feasibility pilot study with only few samples, several interesting remarks 
could be made. The first and most important finding is the fact that we were able to detect and 
characterize T cell specific responses in small amount of frozen PBMC of young children. We here 
indeed show clear changes in the generation of T cell memory compartment in response to 
immunization which differed between CD4+ and CD8+ T  cells. No difference where found in the T 
cells that did not respond to immunization (IFN-γ-) indicating that the changes we measured were not 
depending on a general variation of the overall T cell pool. 
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