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Abstrakt  

Francisella tularensis är en bakterie som orsakar sjukdomen tularemi. Bland laboratoriepersonal har 

F. tularensis live vaccine strain (LVS) tidigare använts som vaccin mot F. tularensis, men för 

allmänheten finns inget licensierat vaccin. För att kunna studera det sekundära immunsvaret vid 

forskningen kring ett nytt vaccin utvecklades en metod avsedd att spegla in vivo-aktivering av T-celler 

vid infektion av F. tularensis. LVS får infektera monocyter separerade från perifera mononukleära 

blodceller (PBMC), vilka kommer från personer med eller utan immunitet mot F. tularensis. De 

infekterade monocyterna samkultiveras med autologa icke adherenta PBMC som stimulerats med F. 

tularensis-antigen. Syftet var att vidareutveckla denna befintliga modell och se om man kunde 

använda flatbottnade cellodlingsplattor istället för rundbottnade och utelämna prestimulering av de 

icke adherenta PBMC. Bakterieodling visade att icke adherenta celler från icke immuna personer 

kunde inhibera tillväxt av LVS. Orsaken till inhiberingen av bakterietillväxt var möjligtvis en skev 

fördelning mellan infekterade adherenta celler och icke adherenta celler eftersom adherenta celler 

lossnade från brunnarna. I framtida försök kommer olika typer av cellodlingsplattor att testas. Vid 

LVS-infektion producerade T-celler från vaccinerade individer interferon gamma, tumor necrosis 

factor och interleukin 17. Slutsatsen var att lymfocyter kunde aktiveras in vitro i samkulturmodellen 

utan prestimulering med F. tularensis-antigen. 
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Introduktion 

Francisella tularensis är en inkapslad, gramnegativ kockobacill som orsakar den bakteriella zoonosen 

tularemi, en sjukdom som också kallas för harpest. Vid tularemi är den bakomliggande underarten av 

F. tularensis vanligtvis tularensis (typ A) eller holarctica (typ B). Typ A återfinns endast i 

Nordamerika medan typ B är en underart som är utbredd i hela den norra hemisfären (1). Tularemi 

orsakad av F. tularensis hade fram till 2003 aldrig rapporterats från södra halvklotet (2). Vanliga 

symptom vid tularemi är feber och frossa, men även huvudvärk, hosta, muskelsmärtor och kräkningar 

kan förekomma (3, 4). Dödligheten beror på vilken stam av F. tularensis som infekterar, men hos typ 

A1b kan dödligheten uppgå till 24 % hos de smittade (5). Tularemi kan behandlas med ciprofloxacin, 

tetracyklin, streptomycin och gentamicin (3, 6). Efter insatt antibiotikabehandling kan dödligheten 

sjunka till 2 % (3). 

Sorkar, harar och möss är några djur som bär på bakterien. Den kan överföras till människor via 

insektsbett från bland annat myggor och fästingar. Andra smittvägar är inandning av luftburna 

partiklar från exempelvis djurblod, hö kontaminerat med avföring eller förtäring av infekterat kött 

eller vatten (1, 3, 4). Hur många bakterier som krävs för att tularemi skall bryta ut varierar beroende 

på smittväg och stam, men studier visar att så lite som 10 organismer kan behövas av F. tularensis typ 

A (7, 8). 

Bland laboratoriepersonal har live vaccin strain (LVS) använts som vaccin mot F. tularensis i 

begränsad omfattning (9). LVS är en attenuerad stam av typ B framtagen för 58 år sedan (10). På 

grund av frågetecken kring exempelvis hur LVS är attenuerad och dess stabilitet så är LVS inte 

tillgänglig för allmän användning bland den övriga befolkningen (9). Rotz et al. bedömer att F. 

tularensis ingår i kategori A av potentiella biologiska vapen som kan användas vid terrorism. Kategori 

A innebär ämnen som har störst potential att orsaka storskalig skada som kan leda till påfrestningar 

för samhället (11). Utöver detta kan även naturligt orsakade utbrott variera kraftigt från år till år. 

Enligt Folkhälsomyndigheten anmäldes 859 fall i Sverige under 2015, vilket var "det högsta antalet 

sedan 1960-talet" (12). Bristen på ett licensierat vaccin och risken för bioterror och naturliga utbrott 

skapar ett behov av att utveckla ett nytt vaccin mot F. tularensis. 

F. tularensis är en fakultativt intracellulär bakterie, vilket betyder att den kan välja att invadera 

makrofager. De fagocyterar F. tularensis, men bakterien undviker nedbrytning genom att ta sig ur 

fagosomen innan en sammanfogning med en lysosom hinner inträffa. Väl ute i cytosolen förökar sig 

bakterien, och när cellen dör kan bakterien släppas ut och infektera nya celler. Avdödning av bakterier 

i fagosomen kan ske med olika mekanismer som samverkar, bland annat genom reaktiva 

syreföreningar, sänkning av pH och aktivering av nedbrytande enzymer. Mekanismerna bakom F. 

tularensis överlevnad inne i och utbrytning från fagosomen är ännu inte helt klarlagda. (13) 

Främmande proteiner från patogener måste brytas ned till peptider för att kunna presenteras till T-

celler. När immunförsvaret kommer i kontakt med peptiden för första gången sker ett primärt 

immunsvar, vilket leder till avdödning av patogenen och immunförsvaret bildar ett immunologiskt 

minne. Vid en ytterligare infektion av samma patogen så sker ett sekundärt immunsvar där olika 
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mekanismer kan motverka den invaderade patogenen. Det sekundära immunsvaret kan nå sin 

höjdpunkt 2–7 dagar snabbare än det primära immunsvaret. Det sekundära immunsvaret är dessutom 

mer intensivt än det primära. CD4+ T-hjälparceller och CD8+ cytotoxiska T-celler år två typer av T-

celler som figurerar i immunsvar. CD4+ T-celler producerar cytokiner som aktiverar andra 

mekanismer, medan CD8+ T-celler dödar de infekterade målcellerna. (14) 

Genutrycket av interleukin 17 (IL-17) är högre hos restimulerade perifera mononukleära blodceller 

(PBMC) från personer vaccinerade med LVS än hos PBMC från icke F. tularensis-immuna personer 

(15). Vid en restimulering av PBMC från personer vaccinerade med LVS uttrycks dessutom 

cytokinerna interferon gamma (IFN-γ) och tumor necrosis factor (TNF) från T-cellerna som en del av 

minnessvaret (16). Genom studier i mus och råtta är det även fastlagt att IFN-γ, TNF samt CD8+ och 

CD4+ T-celler är nödvändiga vid bekämpandet av F. tularensis under en infektion (17). Vid 

utvecklingen av ett nytt vaccin är det nödvändigt att förstå hur en effektivt skyddande immunitet 

uppstår och vilka immunceller och cytokiner detta immunsvar består av. Tularemi uppstår med flera 

års mellanrum och utbrotten är svåra att förutsäga vilket gör det problematiskt att planera för kliniska 

studier på personer med pågående sjukdom (12).  

För att kunna studera det humana immunsvaret i detalj utvecklade Eneslätt et. al en in vitro-modell 

avsedd att så verklighetstroget som möjligt spegla in vivo-aktivering av T-celler. Metoden går i korthet 

ut på att monocyter från personer med immunitet mot F. tularensis infekteras med F. tularensis. De 

infekterade monocyterna samkultiveras sedan med autologa PBMC som består av ca. 70-85% CD4+ 

och CD8+ T-celler. I den publicerade samkulturmodellen sås adherenta celler ut i rundbottnade 

plattor och icke adherenta celler prestimuleras med formalinfixerade F. tularensis innan de sätts till 

den infekterade kulturen med adherenta celler (18). Detta steg kan medföra viss aktivering hos PBMC 

även från icke F. tularensis-immuna personer. Här uteslöt vi prestimuleringen för att undersöka om 

T-celler från vaccinerade individer fortfarande aktiverades att producera cytokiner, inhibera den 

intracellulära tillväxten av LVS samt om det ospecifika svaret från icke F. tularensis-immuna personer 

minimerades. Adherens stimulerar monocyter att differentiera till makrofager (19) och här använde vi 

därför 96-brunns flatbottnade plattor istället för 96-brunns rundbottnade plattor med förhoppning att 

erhålla celler med förbättrade antigenpresenterande och antibakteriella egenskaper. Samkulturerna 

analyserades dels med avseende på tillväxt av LVS samt cytokinproduktion av CD4+ och CD8+ T-

celler. 

Syftet med denna studie var att vidareutveckla en befintlig in vitro-modell för studier av det sekundära 

immunsvaret mot F. tularensis. 
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Material och metoder 

Live vaccine strain 

F. tularensis LVS (ATCC® 29684™) erhölls ursprungligen från American Type Culture Collection, 

Manassas, VA, USA. Dagen innan infektion odlades bakterien på modifierade GC-agarplattor (TBK, 

Umeå, Sverige) vid 37° C och 5 % CO2 över natt (ÖN). 

Bloddonatorer 

Denna studie involverade åtta friska individer, tre kvinnor och fem män, som antingen var vaccinerade 

mot F. tularensis med LVS eller som dittills inte exponerats för bakterien. Proverna var insamlade vid 

Blodcentralen Umeå, genom tappning av venblod i CPT-rör (Becton Dickinson, Franklin Lakes, NJ, 

USA). 

Isolering och infrysning av perifera mononukleära blodceller 

Rören med venblod centrifugerades vid 1700 x g under 20 min vid rumstemperatur. Perifera 

mononukleära blodceller (PBMC) samlades i nya rör och tvättades en gång genom tillsats av Roswell 

Park Memorial Institute (RPMI) 1640 + GlutaMAX-I (RPMI) (Gibco/Life Technologies, Paisley, UK) 

och centrifugering vid 300 x g under 10 min. Efter att cellerna blivit räknade och deras viabilitet blivit 

mätt med Vi-CELL XR cell viability analyzer (Beckman Coulter) centrifugerades de vid 300 x g under 

10 min. Till rören tillsattes humant serum och 10 % DMSO (Sigma Aldrich, St. Louis, MO, USA). 

Cellsuspensionen överfördes till kryorör, vilka först placerades i en isopropanolbehållare 

(Nalgene/Thermo Scientific), som förvarades vid -80° C över natt för stegvis infrysning, innan de 

flyttades till flytande kväve för vidare förvaring. 

T-cellsmedierad tillväxtkontroll av intracellulära LVS 

Kryorör med ungefär 20 x 106 PBMC tinades och suspensionen överfördes i 37° C RPMI. Cellerna 

samlades genom centrifugering vid 300 x g under 10 min. De suspenderades i komplett RPMI 

(cRPMI) (RPMI, 10 % humant serum), överfördes till 25–75 cm2 odlingsflaska (Life Sciences/Corning, 

Durham, NC, USA) beroende på experiment och inkuberades vid 37° C och 5 % CO2 i 3 dagar. Under 

denna period adhererade monocytära celler till odlingsflaskans botten. 

Efter tre dagar aspirerades mediet innehållandes icke adherenta celler och förvarades vid 37° C och 5 

% CO2. För att lossa de adherenta cellerna från odlingsflaskan tillsattes kallt PBS med 10 mM EDTA. 

Efter tio min på is fördes de lossade cellerna över till ett nytt rör. I odlingsflaskan tillsattes RPMI och 

resterande celler skrapades loss och överfördes till röret. Vid ett experiment skrapades cellerna lös 

direkt utan någon tillsats av PBS med 10 mM EDTA. De icke adherenta cellerna fördes tillbaka till 

odlingsflaskan för att förvaras vid 37° C och 5 % CO2 ÖN. 

Suspensionen med de adherenta celler centrifugerades vid 300 x g i 10 min. Cellerna resuspenderades 

i cRPMI och antal och viabilitet mättes med Vi-CELL XR cell viability analyzer, varefter 1 x 105 celler 

såddes ut per brunn i en 96-brunns cellodlingsplatta. För varje individ, vid analys av intracellulär 

tillväxt, nyttjades nio brunnar. Efter förvaring över natt vid 37° C och 5 % CO2 infekterades kulturerna 
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med adherenta celler med LVS. Mediet aspirerades från brunnarna med adherenta celler, och 

bakteriesuspension tillsattes så att 20 bakterier per cell erhölls. Efter inkubation under 2 tim vid 37° C 

och 5 % CO2 aspirerades mediet och cellerna tvättades en till två gånger med RPMI. För att avdöda 

kvarvarande extracellulära bakterier tillsattes cRPMI med 10 µg/ml gentamicin (Gibco/Life 

Technologies, Paisley, UK). Efter inkubation under 45 min vid 37° C och 5 % CO2 aspirerades mediet 

och cellerna tvättades en till två gånger med RPMI. Till sex av de nio brunnarna, för varje individ, 

sattes cRPMI och till tre brunnar sattes cRPMI med autologa icke adherenta celler till en ratio av 1:5 

(adherenta celler:icke adherenta celler). Kulturerna inkuberades vid 37° C och 5 % CO2. 

Vid tidpunkt 0 tim (direkt efter att cRPMI eller suspension med icke adherenta celler sattes till de 

infekterade kulturerna med adherenta celler) och vid 48 tim detekterades antal levande intracellulära 

LVS i kulturerna enligt följande. Mediet aspirerades från brunnarna och överfördes till PBS. I 

brunnarna tillsattes 0,1 % deoxykolat (Sigma Aldrich) som lyserade cellerna. Lysatet överfördes till 

PBS-suspensionen som späddes i 10-faldiga spädningsserier. Suspensionen odlades på modifierade 

GC-agarplattor under 72–96 tim vid 37° C och 5 % CO2, och kolonierna räknades. 

Lymphocyte proliferation assay 

Lymphocyte proliferation assay (LPA) kvantifierar proliferationen av PBMC efter stimulering med 

A2:1-antigen från F. tularensis. Metoden för framställning av A2:1-antigen har tidigare beskrivits 

enligt Sandström et al (20). PBMC isolerades på samma sätt som ovan. Efter upptining samlades 

cellerna och suspenderades i cRPMI. För varje individ förbereddes 9–10 brunnar med 2 x 105 celler i 

varje brunn. Tre av brunnarna lämnades ostimulerade, och sex brunnar stimulerades med 0, 1 

respektive 2 μg/ml F. tularensis A2:1-antigen, som är ett komplex av lipopolysackarider och proteiner 

från F. tularensis typ B (20). Till brunnarna för positiv kontroll pipetterades Concanavalin A. Det är en 

mitogen som stimulerar och aktiverar T-celler (21). 

Efter 4 dagar inkubering vid 37°C och 5% CO2 tillsattes 3H-tymidin (Amersham, TRK328), som 

inkorporeras i DNA hos celler som prolifererar, till varje brunn. Cellerna inkuberades vid 37°C och 5% 

CO2 under 6 tim och skördades på Printed Filtermat A (PerkinElmer, Waltham, MA, USA, Lot # 465-

18051) med en cellskördare (Inotech). Filtermattan torkades, placerades i Sample Bag for MicroBeta 

(PerkinElmer, Waltham, MA, USA) och SCINT-vätska (PerkinElmer, Shelton, CT, USA) tillsattes. 

Plastpåsen med filtermattan placerades i kassetter, varefter strålningen mättes med 1450 MicroBeta 

TriLux (Wallac/PerkinElmer). 

Flödescytometri 

Inför flödescytometrisk analys, som nedan benämns FACS-analys, preparerades cellerna på samma 

sätt som ovanstående fram till infektion. Bakteriesuspension tillsattes i hälften av brunnarna och 

cRPMI i resterande brunnar. Icke adherenta celler tillsattes i alla brunnar. Efter 72 tim inkubering vid 

37° C och 5 % CO2 tillsattes 5 μg/ml Brefeldin A (Becton Dickinson Biosciences) i brunnarna. Brefeldin 

A hämmar transporten av protein mellan det endoplasmatiska nätverket och Golgiapparaten, vilket får 

proteinerna att stanna inne i cellen (22). Efter 3–4 tim fördes innehållet i brunnarna över till ny platta 

som centrifugerades vid 500 x g i 3 min. 
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Cellerna behandlades enligt Becton Dickinson Biosciences anvisningar, vilket bland annat innefattar 

tillsats av Becton Dickinson Cytofix/Cytoperm för att fixera och permeabilisera cellerna. Aqua Viability 

Dye (Life Technologies) tillsattes för att kunna särskilja levande celler från döda. De monoklonala 

antikropparna anti CD8-PerCP-Cy5.5 (Becton Dickinson Biosciences), anti CD4-PE-CF594 (Becton 

Dickinson Biosciences), anti CD3-APC-H7 (Becton Dickinson Biosciences), anti IFNγ-APC (Becton 

Dickinson Biosciences), anti TNF-BV421 (Becton Dickinson Biosciences) och anti IL17-PE (Becton 

Dickinson Biosciences) tillsattes som markörer. Celldata erhölls via LSRII flödescytometer (Becton 

Dickinson Biosciences) med programvaran FACSDiva (Becton Dickinson Biosciences). Resultaten 

analyserades i programvaran FlowJo (TreeStar). 

Statistik 

För att jämföra ifall det fanns skillnader mellan de vaccinerade och icke F. tularensis-immuna 

grupperna användes t-test i Excel med signifikansnivån 0,05.  

Etiska överväganden 

Eftersom studien innehöll fysiska ingrepp och utfördes på biologiskt material som hade tagits från en 

levande människa hade etiskt godkännande, 09-18M och 2016/335-31, erhållits från den regionala 

etikprövningsnämnden i Umeå, och samtycke erhållits från alla deltagande individer i studien. 
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Resultat 

Inhibering av F. tularensis tillväxt hos celler från icke immuna individer 

Vid 0 tim innehöll alla kulturer med adherenta celler mellan 2,5 – 3 log10 levande F. tularensis-

bakterier och det var ingen skillnad i upptaget mellan celler från vaccinerade och icke immuna 

individer (p > 0,05) (Fig. 1). Efter 48 tim hade LVS vuxit i alla kulturer med adherenta celler där inga 

icke adherenta celler var tillförda. Tillväxten var densamma oavsett om de adherenta cellerna var från 

vaccinerade eller icke immuna individer (p > 0,05) (Fig. 1). LVS tillväxte inte i de kulturer med 

adherenta celler där autologa icke adherenta celler hade tillförts och detta var oberoende om cellerna 

var från vaccinerade eller icke immuna individer (p > 0,05). I varje individuellt fall var det en 

signifikant skillnad i antal levande bakterier (p < 0,05) mellan de adherenta celler som fick icke 

adherenta celler och de adherenta celler som fick vara utan (Fig. 1). 

Lymfocytproliferation 

Eftersom LVS tillväxt även inhiberades i kulturer med celler från icke immuna personer genomgick 

proverna LPA för att kontrollera cellernas reaktivitet mot F. tularensis-antigen. PBMC från fyra 

vaccinerade individer och fyra icke immuna individer stimulerades med A2:1-antigen från F. 

tularensis. Genom tillsats av 3H-tymidin kunde strålningen mätas (CPM) och ett stimulationsindex 

beräknas (kvoten av CPM från A2:1-stimulerad kultur och ej stimulerad kultur). Ett högre värde 

påvisar en högre proliferation av celler. En signifikant skillnad (p < 0,05) observerades mellan de 

vaccinerade och icke immuna grupperna baserat på hur de reagerade på stimuli från A2:1-antigen från 

F. tularensis (Fig. 2). Cellerna från icke immuna personer gav ett lägre stimulationsindex gentemot de 

från vaccinerade personer. PBMC från individ #122 visade ett något högre stimulationsindex än övriga 

celler från icke immuna personer, samt att den positiva kontrollen #122 inte resulterade i ett positivt 

utslag. 

Cytokinproduktion hos T-cellerna 

Flödescytometri användes för att mäta andelen CD4+ T-celler och CD8+ T-celler som uttryckte 

cytokinerna IFN-γ, IL-17 och TNF. Celler från två vaccinerade individer och två icke immuna individer 

nyttjades i försöket. Lymfocyter samlade från samkulturer efter 72 tim inkubering (Fig. 3A-B) eller 

PBMC restimulerade med A2:1-antigen i 96 tim (Fig. 4A-B) analyserades med FACS. Samma 

gatningsschema användes för alla prover (Fig. 5). 

Adherenta celler såddes ut i rundbottnad platta i samkulturanalysen. Kulturer med adherenta celler, 

som antingen var eller inte var infekterade med LVS, inkuberades med autologa icke adherenta celler. 

Lymfocyterna som analyserades från de icke infekterade kulturerna påvisade bakgrundsnivåer av 

cytokiner för respektive individ. Andel CD4+ och CD8+ T-celler från icke immuna individer som 

uttryckte IFN-γ, TNF eller IL-17 var låga oavsett om de hade inkuberats med LVS-infekterade 

adherenta celler eller inte (p > 0,05) (Fig. 3A-B). Ett undantag var dock individ #126 där CD8+ T-

celler positiva för TNF och IL-17 var förhöjda i infekterade kulturer jämfört med i icke infekterade 

kulturer (Fig. 3B). För vaccinerade individer var andelen CD4+ och CD8+ positiva för IFN-γ, TNF eller 

IL-17 högre från kulturer infekterade med LVS än i icke infekterade (p < 0,05) (Fig. 3A-B). Mellan 
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celler från vaccinerade och icke immuna individer som hade samkultiverats med LVS-infekterade 

adherenta celler var det ingen skillnad i andel CD4+ eller CD8+ T-celler som uttryckte IL-17 (p > 0,05) 

men signifikant skillnad i andel som uttryckte TNF och IFN-γ (p < 0,05).  

Andel CD4+ och CD8+ positiva för IFN-γ, TNF eller IL-17 mättes även i PBMC stimulerade eller inte 

stimulerade med A2:1-antigen. PBMC analyserade från de icke stimulerade kulturerna påvisade 

bakgrundsnivåer av cytokiner för respektive individ. Andelen CD4+ och CD8+ T-celler från icke 

immuna individer som uttryckte IFN-γ, TNF eller IL-17 var låga oavsett om de stimulerats med A2:1-

antigen eller inte (p > 0,05) (Fig. 4A-B). Inom cellerna från vaccinerade personer påvisades en 

signifikant skillnad mellan celler som stimulerats med A2:1-antigen och ostimulerade celler endast hos 

CD4+ T-celler (Fig. 4A), medan ingen skillnad sågs för CD8+ T-celler (Fig. 4B). Mellan A2:1-

antigenstimulerade PBMC från vaccinerade och icke immuna personer var andelen CD4+ T-celler som 

uttryckte TNF, IFN-γ (p < 0,05) och IL-17 (p > 0,05) högre för de vaccinerade (Fig. 4A). Skillnad 

mellan dessa grupper sågs också för andel CD8+ T-celler som uttryckte TNF (p < 0,05) (Fig. 4B). 



 

11 
 

Diskussion 

Ingen skillnad i bakterietillväxt observerades mellan infekterade celler från vaccinerade och icke 

immuna individer när inga icke adherenta celler blivit tillsatta. Infekterade celler från vaccinerade och 

icke immuna personer visade inte heller någon skillnad i inhiberingen av bakteriens tillväxt när icke 

adherenta celler blivit tillsatta. Eftersom T-cellerna från de icke immuna individerna inte tidigare 

exponerats för F. tularensis borde de inte heller reagera på samma sätt som vaccinerade vid tillsats av 

icke adherenta celler. 

Ett högre stimuleringsindex vid LPA motsvarar en högre proliferation hos cellerna, och cellerna från 

vaccinerade personer förväntades ha ett högre värde än de från icke immuna, vilket även skedde. 

Därmed bekräftades att PBMC från individer som antagits ej varit exponerade för F. tularensis är 

”sanna” icke immuna och inte aktiveras när de utsätts för F. tularensis-antigen. Att dessa celler från 

icke immuna personer trots detta kunde inhibera den intracellulära tillväxten av LVS i 

samkulturmodellen tydde därför på att mekanismen bakom tillväxtkontrollen inte var relaterad till ett 

specifikt immunsvar mot F. tularensis.  

I den befintliga samkulturmodellen framtagen av Eneslätt et al. användes rundbottnade plattor i 

vilken monocyter till stor del förblir suspensionsceller (18). Här sådde vi istället ut cellerna i 

flatbottnade plattor behandlade med tissue culture eftersom makrofager är väldigt adherenta till 

cellodlingsplattor med sådan behandling (23). En del av de adherenta cellerna kunde därmed antas 

bestå av makrofager. Tidigare studier tyder på att makrofager är en väldigt viktig målcell för F. 

tularensis replikation, och tillväxt av LVS har noterats in vitro hos makrofager från både djur och 

människa (24). 

Flera försök avbröts på grund av lågt antal PBMC och låg viabilitet hos dessa celler. Ett problem som 

uppdagades under arbetes gång var att ett stort antal adherenta celler lossnade under tvättstegen när 

cellerna infekterades. Detta ledde till att förhållandet mellan antal adherenta och icke adherenta celler 

inte blev det avsedda 1:5 utan betydligt högre, uppskattningsvis 1:50. Detta kunde ha varit en faktor 

som bidrog till att den intracellulära tillväxten även inhiberades i samkulturer med icke immuna icke 

adherenta celler. För att stimulera monocyterna att adherera kraftigare till botten ska olika 

kommersiella cellodlingsplattor vars brunnar är behandlade för optimal adherens av celler testas. 

Cellodlingsmediet i denna studie innehöll 10 % humant serum och enligt litteraturen kan serumsvält 

inducera differentiering av monocyter till makrofager (25). I kommande försök kommer serumnivån 

sänkas till 5 % under sådd av celler och under en begränsad tid efter sådd ska serumfritt medium 

användas. 

Adherenta celler fäste dåligt i cellodlingsplattorna med flat botten varför försöken gjordes i 

rundbottnad platta. Lymfocyter från dessa kulturer analyserades med FACS. Resultaten tydde på att i 

icke adherenta celler från vaccinerade individer stimulerades CD4+ och CD8+ T-celler att producera 

IFN-γ, TNF och IL-17 vilket inte var fallet för lymfocyter från icke immuna personer. För att jämföra 

skillnader i cytokinuttryck mellan celler från vaccinerade individer och celler från icke immuna 

individer användes t-test. Ju högre provuppsättnings som används desto säkrare test, men här 
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användes en provuppsättning bestående av två separata kulturer med celler från fyra individer. Fler 

försök med större provuppsättning kan utföras i framtiden för att säkerställa skillnaderna i 

cytokinuttrycket mellan de olika grupperna. 

Anledningen till den noterade inhibering av F. tularensis tillväxt hos cellerna från icke immuna 

personer bör undersökas vidare, samt varför de adherenta cellerna hade svårigheter att adherera till 

brunnarna. Lymfocyterna från icke immuna individer utsöndrade inte cytokiner som hade kunnat leda 

till inhibering av tillväxt. Orsaken till den ospecifika inhiberingen av tillväxt var troligen skev 

fördelning mellan infekterade adherenta celler och icke adherenta celler. I framtiden bör olika typer av 

cellodlingsplattor, behandlade för optimal adherens, testas, och serumnivåer i cellodlingsmediet bör 

justeras. 

Slutsatsen var att de icke adherenta cellerna inte krävde prestimulering med F. tularensis-antigen för 

att snabbt kunna aktiveras in vitro i samkulturmodellen.  

 

 



 

13 
 

Tack tillägnas 

Jag vill tacka min handledare Helena Lindgren för oklanderlig handledning och Kjell Eneslätt för 

handledning vid FACS-analys och LPA. 



 

14 
 

Referenser 

1. Chu M, Mead P, Sjöstedt A. (2008) Tularemia. I David L. Heymann (red.). Control of 

Communicable Diseases Manual. 19:e uppl. American Public Health Association, ISBN: 978-

87553-189-2, 661–664. 

2. Whipp MJ, Davis JM, Lum G, et al. Characterization of a novicida-like subspecies of 

Francisella tularensis isolated in Australia. J Med Microbiol. 2003;52(9):839–842. 

3. Evans ME, Gregory DW, Schaffner W, et al. Tularemia: a 30-year experience with 88 cases. 

Medicine (Baltimore). 1985;64(4):251–269. 

4. Dahlstrand S, Ringertz O, Zetterberg B. Airborne tularemia in Sweden. Scand J Infect Dis. 

1971;3(1):7–16. 

5. Kugeler KJ, Mead PS, Janusz AM, et al. Molecular epidemiology of Francisella tularensis in 

the United States. Clin Infect Dis. 2009;48(7):863–870. 

6. Johansson A, Berglund L, Gothefors L, et al. Ciprofloxacin for treatment of tularemia in 

children. Pediatr Infect Dis J. 2000;19(5):449–453. 

7. Saslaw S, Eigelsbach HT, Wilson HE, et al. Tularemia vaccine study. I. Intracutaneous 

challenge. Arch Intern Med. 1961;107:689–701. 

8. Saslaw S, Eigelsbach HT, Prior JA, et al. Tularemia vaccine study. II. Respiratory challenge. 

Arch Intern Med. 1961;107:702–714. 

9. Penn, RL. (2015) Francisella tularensis (Tularemia). I John E. Bennett, Raphael Dolin och 

Martin J. Blaser (red.). Mandell, Douglas and Bennett's Principles and Practice of Infectious 

Diseases. 8:e uppl. Elsevier, ISBN: 978-1-4557-4801-3, 2590–2602. 

10. Eigelsbach HT, Downs CM. Prophylactic effectiveness of live and killed tularemia vaccines. I. 

Production of vaccine and evaluation in the white mouse and guinea pig. J Immunol. 

1961;87:415–425. 

11. Rotz LD, Khan AS, Lillibridge SR, et al. Public health assessment of potential biological 

terrorism agents. Emerg Infect Dis. 2002;8(2):225–230. 

12. Folkhälsomyndigheten. Harpest. Folkhälsomyndigheten. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistikdatabaser-och-

visualisering/sjukdomsstatistik/harpest/?p=24398 (Hämtad 2019-04-25) 

13. Celli J, Zahrt TC. Mechanisms of Francisella tularensis Intracellular Pathogenesis. Cold 

Spring Harb Perspect Med. 2013;3(4):a010314. 



 

15 
 

14. Goldsby RA, Kindt TJ, Osborne B, et al. (2002) Immunology. 5:e uppl. W.H. Freeman, ISBN: 

978-0-7167-4947-9. 

15. Paranavitana C, Zelazowska E, DaSilva L, et al. Th17 cytokines in recall responses against 

Francisella tularensis in humans. J Interferon Cytokine Res. 2010;30(7):471–476. 

16. Eneslätt K, Rietz C, Rydén P, et al. Persistence of cell-mediated immunity three decades after 

vaccination with the live vaccine strain of Francisella tularensis. Eur J Immunol. 

2011;41(4):974–980. 

17. Golovliov I, Lindgren H, Eneslätt K, et al. An In Vitro Co-culture Mouse Model Demonstrates 

Efficient Vaccine-Mediated Control of Francisella tularensis SCHU S4 and Identifies Nitric 

Oxide as a Predictor of Efficacy. Front Cell Infect Microbiol. 2016;6:152. 

18. Eneslätt K, Golovliov I, Rydén P, et al. Vaccine-Mediated Mechanisms Controlling Replication 

of Francisella tularensis in Human Peripheral Blood Mononuclear Cells Using a Co-culture 

System. Front Cell Infect Microbiol. 2018;8:27. 

19. Gross, T. (2010) Effects of M-CSF and Adherence on Human Monocyte to Macrophage 

Differentiation. Diplomarbeit, Universität Regensburg. Tillgänglig: http://www.ag-

rehli.de/Gross_dipl.pdf (Hämtad 2019-06-05) 

20. Sandström G, Tärnvik A, Wolf-Watz H, et al. Antigen from Francisella tularensis: nonidentity 

between determinants participating in cell-mediated and humoral reactions. Infect Immun. 

1984;45(1):101–106. 

21. Dwyer JM, Johnson C. The use of concanavalin A to study the immunoregulation of human T 

cells. Clin Exp Immunol. 1981;46(2):237–249. 

22. Nylander S, Kalies I. Brefeldin A, but not monensin, completely blocks CD69 expression on 

mouse lymphocytes: efficacy of inhibitors of protein secretion in protocols for intracellular 

cytokine staining by flow cytometry. J Immunol Methods. 1999;224(1-2):69–76. 

23. Chitu V, Yeung YG, Yu W, et al. Measurement of macrophage growth and differentiation. Curr 

Protoc Immunol. 2011;92(1):14.20.1–14.20.26. 

24. Elkins KL, Cowley SC, Bosio CM. Innate and adaptive immunity to Francisella. Ann N Y Acad 

Sci. 2007;1105:284–324. 

25. Zhang Y, Morgan MJ, Chen K, et al. Induction of autophagy is essential for monocyte-

macrophage differentiation. Blood. 2012;119(12):2895–2905. 

  



 

16 
 

 

Figur 1. Bakterietillväxt av Francisella tularensis live vaccine strain (LVS) i adherenta celler från 

perifera mononukleära blodceller. Vita staplar visar 0 tim inkubering med LVS, grå staplar visar 48 

tim inkubering med LVS utan icke adherenta celler och mörkgrå staplar visar 48 tim inkubering med 

LVS med autologa icke adherenta celler. Staplarna visar medelvärdet från antingen tre brunnar (#40, 

#126) eller två brunnar (#59, #122) och felstaplarna anger standardavvikelsen av antingen tre eller två 

replikat.  
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Figur 2. Lymphocyte proliferation assay av A2:1-antigenstimulerade perifera mononukleära blodceller 

(PBMC). PBMC är antingen från vaccinerade eller icke immuna individer. Stimuleringsindex är kvoten 

av CPM från antigenstimulerad och ej stimulerad kultur. Staplarna visar medelvärde från tre separata 

kulturer och felstaplarna anger standardavvikelse av triplikat. 
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Figur 3. FACS-analys av IFN-γ, IL-17 och TNF producerande celler samlade från samkulturer. 

Staplarna visar cytokinerna IFN-γ (vita staplar), IL-17 (grå staplar) TNF och (mörkgrå staplar) och 

med avseende på procent A) CD4+ T-celler och B) CD8+ T-celler som var positiva för respektive 

cytokin. Staplarna visar medelvärde från två separata kulturer och felstaplarna anger 

standardavvikelse av duplikat. 
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Figur 4. FACS-analys av T-celler från vaccinerade och icke immuna individer efter stimulering av T-

cellerna med A2:1-antigen från Francisella tularensis. Figuren visar procentuell andel av cytokinerna 

IFN-γ (vita staplar), IL-17 (grå staplar) och TNF (mörkgrå staplar) hos A) CD4+ T-celler och B) CD8+ 

T-celler. Staplarna visar medelvärde från två separata kulturer och felstaplarna anger 

standardavvikelse av duplikat. 
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Figur 5. Gatningsschema för FACS-analys. CD4+ and CD8+ celler gatades enligt de övre diagrammen. 

Gatens läge för IFN-γ, IL-17 och TNF sattes utifrån kontroller där infärgning för respektive cytokin 

utelämnats, så kallad fluorescence minus one control. Gatningsschemat som visas ovan var samma för 

alla prover. 


