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Sammanfattning 

 

Introduktion: 

Dendritceller är de mest effektiva antigen-presenterande cellerna i immunförsvaret. De 

spelar en viktig roll såväl i det ospecifika immunförsvaret som det specifika. Huvuduppgiften 

i det ospecifika försvaret är att fånga upp och fagocytera patogener och i det specifika 

immunförsvaret tjänar de som antigenpresentatörer. Fördjupade kunskaper om dendritceller 

har drivit utveckling av ny profylax och terapi i t.ex. utveckling av bättre vacciner mot 

infektioner och cancer.  

 

Metod: 

Litteraturstudien bygger på tio originalartiklar, varav sex är in vitro och/eller djurstudier och 

fyra humanstudier. Artiklarna har sökts via PubMed. 

 

Resultat: 

I studierna undersöktes dendritcellers betydelse i immunförsvaret för att genom ökad 

kunskap om dendritceller kunna utveckla nya behandlingsstrategier. Alla tio studier visade 

tydligt att dendritceller är mycket viktiga för immunförsvaret och att de under terapeutisk 

användning har potential till bättre terapier mot svårbehandlade sjukdomar.  

 

Diskussion: 

Alla resultat stämmer överens med existerande teorier kring dendritceller och vid jämförelse 

av de olika resultaten hittas inte några motsägelser.  För att kunna dra slutsatser om hur 

effektiva och säkra terapeutiska dendritcellvacciner är behövs det flera studier med större 

studiepopulation.  

 

 

 

 

 

Nyckelord:  

Dendritceller, immunförsvar, vaccination, autologa antigener   
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1. Introduktion 

1.1. Vad är dendritceller? 

Dendritceller är de mest effektiva antigen-presenterande cellerna i immunförsvaret. De 

spelar en viktig roll både i det ospecifika immunförsvaret, där de fångar upp och fagocyterar 

patogener. De är även betydelsefulla för det specifika immunförsvaret där de tjänar som 

antigenpresentatörer (1).  

Karakteristiskt för dendritceller är det grenade utseende med sina långa utskott och de finns 

framför allt i lymfkörtlarna och i huden (2).  

 

 

 

Bild 1: En mikroskopbild på en isolerad dendritcell med sina långa dendriter (3) 

 

 

1.2. Dendritcellers funktion i immunsystemet 

Vårt immunsystems två försvarslinjer skyddar oss för patogener såsom bakterier, virus, 

svamp och parasiter. Den första försvarslinjen, det ospecifika eller medfödda 

immunförsvaret, kan stoppa uppkomsten av en infektion genom att hindra 

mikroorganismerna från att angripa kroppen. Det medfödda immunsystemet reagerar direkt 

på infektion t.ex. sår i huden eller bakterieinfektion. Vid inflammation utsöndras cytokiner 

som leder fagocyter fram till inflammationsområdet. Komplement kan bl.a. aktiveras genom 

bakterieproteiner och därpå bildas enzymer som hjälper till vid fagocytos och kemokiner som 

angriper bakterier och lyserar celler. Om mikroorganismerna ändå tar sig in i kroppen 
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aktiveras det specifika immunförsvaret.  Mikroorganismen d.v.s. antigenet tas upp av en 

makrofag (antigenpresenterande cell).  Inom makrofagen lyseras mikroorganismen så att 

antigenet kan presenteras med hjälp av MHC-klass-II-molekylen på cellens utsida. T-

hjälparceller kan upptäcka antigenet och binder med sin CD4 till MHCII och med sin T-

cellreceptor till antigenet. Därpå producerar den antigenpresenterande cellen interleukiner, 

som aktiverar näraliggande B-celler. Efter aktivering av B-cellerna bildar dessa antikroppar 

som är komplementära till antigenet och differentiserar till plasmaceller som producerar ett 

stort antal antikroppar eller till B-minnesceller som snabbt kan reagera på samma 

mikroorganism vid förnyad kontakt och bilda antikroppar. Ett immunologiskt minne har 

bildats och antikropparna kan oskadliggöra antigenerna. Inte alla antigen är beroende av en 

T-hjälpercell utan B-celler kan själv binda, oftast större, antigen. Aktiverade T-hälperceller 

kan även differentieras till minnes-T-celler eller cytotoxiska T-celler som kan förstöra 

infekterade celler. (4,5).  

Hur det medfödda och det specifika immunförsvaret interagerar har man hittills inte kunnat 

förklara. Men förra årets nobelpris i fysiologi och medicin tilldelades för upptäckter av 

grundläggande principer för hur vårt immunsystem aktiveras. Den ena hälften delades 

gemensamt till Bruce A. Beutler och Jules A. Hoffmann för deras upptäckter rörande 

aktivering av medfödd immunitet och andra hälften till Ralph M. Steinman för hans upptäckt 

av dendritcellen och dess roll vid förvärvad immunitet (5).  

Ralph Steinman upptäckte dendritcellen 1973. Han förstod att dendritceller har en viktig roll 

för immunförsvaret och han undersökte bl.a. om de kunde aktivera T-celler. Han kunde i 

cellodlingsstudier visa att T-celler reagerar kraftigt på olika antigener i närvaro av 

dendritceller. Steinmans forskningar ifrågasattes av andra forskare, men han kunde visa 

dendritcellers förmåga att starta nya immunreaktioner. Tillsammans med andra forskare 

undersökte Steinman även hur immunsystemet vid kontakt med olika antigener kan avgöra 

om det ska aktiveras eller inte. De kom fram till att dendritceller får signaler från det 

medfödda immunförsvaret. Med hjälp av dessa signaler bestämmer dendritceller om T-celler 

ska initiera specifika immunreaktioner eller inte. På så sätt skiljer immunsystemet mellan 

sjukdomsframkallande mikroorganismer och kroppsegna molekyler. Men även om 

immunsystemet skyddar effektivt mot infektioner kan tröskeln till aktiveringen vara för låg 

eller kroppsegna molekyler aktiverar det specifika immunsystemet ändå, så att 

inflammationssjukdomar kan utvecklas. Dessa upptäckter ger ökad förståelse för varför 

immunförsvaret gör så att ibland även kroppens egna vävnader attackeras och denna 

förståelse leder till möjligheten att utveckla nya behandlingsstrategier för 

inflammationssjukdomar och autoimmuna sjukdomar. Kunskaperna har även drivit 

utveckling av ny profylax och terapi, t.ex. utveckling av bättre vacciner mot infektioner och 

cancer (5). 

Hur dendritceller utvecklas har Steinman kunnat upptäcka i möss.  Ur monocyter bildas i 

benmärgen omogna dendritceller som uttrycker MHC klass II – komplexen och CD11c – 

receptorer. Dessa omogna dendritceller lämnar benmärgen, cirkulerar i blodet och tar sig till 

lymfkörtlar och andra organ som inte innehåller lymfkörtlar (6). Dendritceller förekommer i 

alla vävnader och de kan ta sig igenom epitelets tight junctions med sina  långa dendriter 

utan att skada epitelets funktion som skyddsbarriär (7). På så sätt kan dendritceller ta upp 

olika patogener t.ex. bakterier, men även andra antigener från omgivningen och 

självantigener. Omogna dendritceller känner närvaron av mikroorganismer med hjälp av sina 

receptorer, t.ex. toll-liknande-receptorer. Antigenerna bryts ner till peptider för att senare 
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kunna presenteras för T-celler med hjälp av MHC klass II.  När dendritcellerna har tagit upp 

antigener i perifera vävnader lämnar de dessa vävnader och rör sig tillbaka till lymfkörtlarna 

för att presentera antigenerna för T-celler samtidigt som de aktiverar lymfocyter genom 

cytokiner för att förstärka immunsvaret. Cytokinerna bestämmer den fortsatta utvecklingen 

till TH1 eller TH2 (8).  Dendritcellerna är nu mogna antigenpresenterande celler. En mogen 

dendritcell kan aktivera 100 – 3000 antigenspecifika T-celler och de presenterar 100 gånger 

så många MHC-komplexer än T-celler eller B-celler. Genom att mogna dendritceller inte har 

några endocytotiska vesiklar eller lysosomala proteiner verkar de ha förlorat förmågan att 

fagocytera. De omogna dendritcellerna har inte lika många MHC-proteiner och inga 

kostimulerande B7-molekyler. De mogna dendritcellerna presenterar de till peptid-

processade antigen med hjälp av MHC-klass- II- receptorn samtidigt som de utsöndrar 

kostimulerande B7-molekyler. T-cellreceptorer binder till MHC-komplex och samtidigt 

binder B7-molekyler till T-cellens CD28-antigener. Det är både CD4-celler och CD8-celler 

som aktiveras av dendritceller (9). Dessutom aktiveras natural killer cells (NK-celler) av 

dendritceller, vilket inducerar anti-tumör-aktivitet. NK-celler kan även aktivera dendritceller, 

varigenom en förbättring av dendritcellers förmåga att producera pro-inflammatoriska 

cytokiner samt stimulering av T-hjälparceller och cytotoxiska T-celler åstadkoms (21). 

Dendritceller är inte bara viktiga för att oskadliggöra patogener utan har även en funktion i 

att förhindra uppkomst av autoimmuna reaktioner. Dendritceller fagocyterar självantigener, 

d.v.s. kroppsegna proteiner som härstammar från apoptotiska celler. När de har tagit upp 

självantigener vandrar de också tillbaka till lymfkörtlarna och presenterar antigenerna för T-

celler, men denna stimulering av T-celler leder inte till autoimmuna reaktioner utan antingen 

apoptos, anergi (ingen immunreaktion) eller utveckling av regulatoriska T-celler för att 

eliminera sådana T-celler som skulle angripa kroppsegna celler (10). Dessutom har 

dendritceller en funktion i att kontrollera Treg (regulatoriska T-celler som suppressar 

aktiveringen av immunsystemet för att reglera immunsystemets självtolerans). Tregs 

funktion är att förhindra uppkomsten av autoimmuna sjukdomar och dendritceller är viktiga 

för att styra Treg. Kunskap om interaktionen mellan dendritceller och Treg är bristfällig, men 

en ökad förståelse kan ge möjlighet till att utveckla bättre terapier med mindre biverkningar 

mot autoimmuna sjukdomar (6).   

 

1.3. Olika typer av dendritceller 

Det finns fem olika typer av dendritceller: plasmacytoida dendritceller, klassiska eller 

vävnad-resistenta dendritceller, migrerande dendritceller, monocyt-deriverade dendritceller 

och Langerhans-celler (11).  

Plasmacytoida dendritceller förekommer i blodet och i perifera lymforgan. De uttrycker toll-

liknande-receptorer (TLR7 och TLR9) som interagerar med virus och de producerar stora 

mängder typ-I-interferon (IFN-α och IFN-β). IFN-α medverkar vid inhibition av viral 

replikation och har effekt på olika immuncelltyper såsom monocyter och T-celler. När 

plasmacytoida dendritceller stimuleras av virus produceras stora mängder IFN-α och genom 

uttryck av TNF (tumor-nekros-faktor) – relaterad apoptos-inducerande ligand omvandlas de 

plasmacytoida dendritcellerna till interferon-producerande mördarceller. Vid en HIV-

infektion eller infektion med Hepatit C minskar antalet plasmacytoida dendritceller (11,18).  
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De klassiska eller vävnadsresistenta dendritcellerna förekommer i lymforgan t.ex. mjälte eller 

lymfkörtlar. I mjälten tar de upp döda celler från blodet (11). 

Migrerande dendritceller förekommer i organ utan lymfkörtlar, t.ex. i huden, lungorna och 

tarmen. Migrerande dendritceller tar upp antigen från sin omgivning och migrerar till 

lymfkörtlar. Där presenterar de antigen till T-celler för att inducera immunitet eller tolerans 

(11,15).  

Monocyt-deriverade dendritceller har utvecklats ur monocyter. Monocyt-deriverade 

dendritceller har en hög förmåga att presentera antigen för CD4- och CD8-T-celler och är 

därmed de mest potenta antigen-presenterande dendritceller och är särskilt viktiga för 

presentering av virala antigener. De är även mest potent i att stimulera T-celler och det är B7-

1- och B7-2-molekyler som är kostimulerande (11). 

Langerhans celler förekommer i hud och slemhinnor. De bör inte förväxlas med Langerhans 

öar i pankreas. Langerhans celler är omogna dendritceller som liknar makrofager till sin 

funktion. De fagocyterar antigen i hud och slemhinnor och mognar till antigenpresenterande 

celler. Langerhans celler spelar en viktig roll i hypersensitivitetsreaktioner, såsom vid 

kontakteksem. I lymfkörtlarna presenterar de sedan antigen för framför allt lymfatiska T-

celler. Langerhans celler uttrycker langerin (protein CD207), som binder upp HIV-partiklar 

(11). 

 

1.4. Medicinsk betydelse 

Dendritceller har fått en stor medicinsk betydelse genom Steinmans upptäckter, därför att 

upptäckterna har gett ökad förståelse för hur immunsystemet fungerar. Med denna förståelse 

är det möjligt att utveckla nya terapiformer, t.ex. bättre vaccination mot cancer och 

infektioner. Även i behandling av inflammationssjukdomar och autoimmuna sjukdomar görs 

framsteg tack vore Steinmans upptäckter om dendritceller (5).  

Den största medicinska betydelsen har dendritceller i vaccination mot tumörer. Dendritceller 

som har tagit upp tumörpeptider stimuleras med hjälp av cytokiner och injiceras till 

patienten för att de ska visa upp antigenet för immunsystemet, så att immunsystemet ska 

känna igen tumören och reagera på den. Fördelen med att använda patientegna 

tumörantigener i form av RNA, DNA eller hela peptiden är att man på så sätt får den 

patientindividuella informationen in i dendritcellerna. Denna terapiform används framför 

allt hos patienter som redan har tumör och då stabiliseras sjukdomen och tumörer 

omvandlas till ärrartig vävnad. Biverkningar av dendritcellvaccinationer liknar biverkningar 

vid de konventionella vaccinationerna (19,20,21,22). 

Eftersom dendritceller både initierar och kontrollerar immunitet samt utvecklar tolerans, 

kan dendritceller, enligt Steinman och andra forskare, hjälpa mot infektioner såsom HIV-

1/AIDS, tuberkulos, malaria, leishmaniasis och cancer. Därutöver menar Steinman och andra 

forskare att Treg kan förhindra oönskade immunreaktioner såsom allergier, 

transplantatavstötning, autoimmunitet, kroniska inflammationer och ateroskleros (12). 

Fördjupade kunskaper om dendritceller ger möjlighet till utveckling av bättre terapier för 

bl.a. cancer, HIV och autoimmuna sjukdomar. Det är dessa sjukdomar som saknar bra 

behandlingsmöjligheter och därför är det viktigt att driva dendritcellforskningen vidare.  
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1.5. Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie är att sammanfatta aktuell forskning om dendritceller och 

deras medicinska betydelse. De frågeställningar som behandlas i detta arbete är: Hur ser 

forskningen ut inom detta område och hur långt man har kommit i att använda dendritceller 

terapeutiskt? Vilken medicinsk betydelse har dendritceller? Kan den terapeutiska 

användningen av dendritceller verkligen leda till bättre terapier? Hur säker och effektiv är 

dendritcellvacciner? Skulle det kunna vara möjligt att ex. bota cancer i fortskridet stadium 

med hjälp av dendritceller?  

 

2. Metoder 

Litteratursökningen gjordes via Pubmed med sökorden ”dendritic cells” AND ”immune 

response” den 29 januari 2012. Här exkluderades studier som var från 2010 och äldre. Detta 

exkluderingskriterium valdes då temat är så aktuellt d.v.s. det bedrivs forskning hela tiden 

och nya upptäckter görs. Denna begränsning har gjorts för att den här litteraturstudien ska 

behandla den senaste forskningen. Limits som aktiverades var ”clinical trials” och här valdes 

ut tre kliniska studier som behandlar vaccination med dendritceller samt sju studier som 

utfördes in vitro och/eller på djur.  

Därutöver söktes det på namnet Steinman för att få med aktuell forskning av den man som 

upptäckte dendritcellerna som en del av immunförsvaret. Tre studier blev funna där 

Steinman var en av forskarna och tre andra artiklar där dendritcellers funktion i möss 

undersöktes.  

Den 10 februari genomfördes en litteratursökning via Pubmed med sökorden ”dendritic cells” 

AND ”HIV” och det valdes ut en aktuell studie om dendritcellers betydelse vid HIV-infektion. 

 

 3. Resultat 

Här presenteras resultaten av de 10 originalartiklar som ingår i litteraturarbetet.   

  

3.1. Mass Spectrometry Analysis and Quantitation of Peptides Presented 

on the MHC II Molecules of Mouse Spleen Dendritic Cells (13) 

I denna studie analyserades peptider som presenterades av dendritceller med 

MHCII-molekyler i mjälten hos möss.   

Dendritceller visar självantigener för att inducera tolerans och de fångar främmande 

antigener för att starta T-cell-medierad immunitet. Målet med denna studie var att 

identifiera de olika antigener som presenteras av dendritceller på MHC-molekyler, en 

kunskap av stor betydelse för utveckling av nya vacciner och immunterapier.  
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Dendritceller selekterades från mjälte hos möss och MHCII-peptid-komplex 

isolerades. Sedan identifierades peptiderna genom masspektroskopi.  

Det identifierades över 100 olika MHCII-peptider som härstammade från ca 55 

proteiner, varav 23 % av proteinerna var lokaliserade i membraner, 26 % 

intracellulärt, 12 % endolysosomalt, 14 % nukleärt och 25 % extracellulärt.  

Resultatet visar att dendritceller presenterar många olika antigener från alla 

celldelar.  

 

3.2. Dendritic cells induce antigen-specific regulatory T cells that prevent 

graft versus host disease and persist in mice (14) 

I denna studie undersöktes dendritcellers roll vid inducering av antigen-specifika 

regulatoriska T-celler (T-reg-celler). 

T-reg-celler dämpar effektivt reaktioner vid autoimmunitet, allergier och 

transplantationer, men det är inte klarlagt om antigen-inducerade T-reg-celler har 

förmåga att vara aktiva även vid inflammationer.    

För att undersöka inducering av T-reg-celler isolerades dendritceller från mjälten ur 

möss. Tillväxtfaktorn β och retinoinsyra tillsattes dendritcellerna, därför att bildning 

av T-reg-celler förbättras genom dessa ämnen.  

Dendritcellerna visade sig vara de mest potenta T-reg-cell-inducerare och har därmed 

en betydande roll vid reglering av autoimmuna reaktioner.  

De dendritcell-inducerade T-reg-cellerna injicerades i möss och mössen jämfördes 

med en kontrollgrupp. Mössen i kontrollgruppen blev sjuka och dog tidigare än 

mössen som behandlades med T-reg-celler. Det observerades att T-reg-celler 

kvarstod i mössen under sex månader och förhindrade angrepp av transplantat.  

Resultaten visar att T-reg-celler som induceras av dendritceller kan kvarstå under 

långa perioder och framgångsrik dämpa inflammation.  

 

3.3. Capacities of Migrating CD1b+ Lymph Dendritic Cells to Present 

Salmonella Antigens to Naive T Cells (15) 

Syftet med denna studie var att detaljerat undersöka dendritcellers förmåga att 

presentera Salmonella-antigener för T-celler både in vitro och in vivo. För att utreda 

dendritcellers förmåga att migrera i lymfa för att initiera T-cell-immunsvar 

undersöktes CD1b-dendritceller ur lymfnoder från får. 

Levande försvagade Salmonella administrerades i fårens ögon och lymfa 

analyserades 72 timmar efter administration. 
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En bakteriesuspension samt lymf-dendritceller från får tillsattes ett medium utan 

antibiotika för att kunna kontrollera mängden bakterier. 

In vivo fastställdes dendritcellers förmåga att inducera ett CD4-T-cell-medierat 

immunsvar, vilket betyder att dendritcellerna hade tagit upp Salmonella, processerat 

och presenterat salmonella-antigener för T-cellerna.  

Även vid in vitro-experimentet fastställdes dendritcellers förmåga att fagocytera, 

processera och presentera Salmonella-antigener effektivt för T-celler som var 

associerade med inducering av IFN-γ och interleukiner.     

Dendritceller hade förmåga att ta upp och transportera salmonella till nymfnoder och 

initiera T-celler.  

Resultatet visar att dendritceller har potential för att kunna användas som målceller 

för att driva immunaktivering i vacciner.  

 

3.4. Flt3 Signaling-Dependent Dendritic Cells Protect against 

Atherosclerosis (16) 

Förutom att det vid ateroskleros föreligger en kronisk inflammation i aorta och andra 

stora blodkärl, ingår även immunologiska reaktioner. Ateroskleros börjar i aorta, där 

monocyter tar upp lipider och utvecklas till makrofager.  

Makrofager undersöktes i aorta hos vuxna möss med ateroskleros för att identifiera 

olika celltyper. Det observerades att dendritceller dominerade i aortan. Dessa 

dendritceller visade sig vara mer immunstimulerande än fagocyterande.  

För att bestämma dendritcellerna i aorta, undersöktes om det fanns dendritcell-

undergrupper. Dendritcellerna testades för uttryck av olika receptorer och det 

framkom att det fanns två olika typer (CD103 och CD11b) och att båda typerna ökade 

vid ateroskleros.  

Båda dendritcelltyperna analyserades. Bara en av de två typerna, CD103-

dendritceller, uttryckte Flt3 (CD135, receptorn för Flt3-ligand på klassiska 

dendritceller).  Dessa Flt3-beroende dendritceller reducerade det inflammatoriska 

och immunologiska svaret. Därutöver iakttogs en minskning av T-reg-celler. Den 

andra dendritcelltypen, CD11b, var inte Flt3-beroende och visade liten fagocytisk 

aktivitet, men kraftigt stimulering av T-celler.  

Resultaten visar att klassiska CD103-dendritceller har en skyddande funktion vid 

ateroskleros. 
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3.5. Plasmacytoid dendritic cells and TLR7-dependent signalling promote 

efficient protection of mice against highly virulent influenza A virus (17) 

I denna in vivo studie på möss undersöktes plasmacytoida dendritcellers roll vid 

försvar mot influensa virus.  

Det är typ I och typ II interferoner som framkallar immunsvar vid en influensa-virus-

infektion.  Många celltyper kan syntesisera interferon (IFN) som försvar mot 

virusinfektioner, men plasmacytoida dendritceller utgör den största källan till 

cirkulerande IFN vid virusinfektioner. Plasmacytoida dendritceller uttrycker de flesta 

toll-liknande-receptorerna (TLR 7, 8 och 9), varför dessa celler effektivt kan känna av 

virus-deriverade nukleinsyror. Med hjälp av adaptermolekylen MyD88 kan 

aktiverade TLR7 utlösa en signalkaskad hos plasmacytoida dendritceller som 

resulterar i en aktivering av typ I och II IFN gener. 

Då det inte är helt klarlagt vilken roll plasmacytoida dendritceller spelar vid 

virusinfektioner och hur TLR7/MyD88-kaskaden går till in vivo genomfördes denna 

studie.  

En defekt MyD88 allel från Mx1 negativa möss (Mx1 = influensa resistent gen) 

introducerades i Mx1 positiva möss och sedan jämfördes influensavirus från Mx1 

negativa och Mx1 positiva möss. Överlevnaden i de två möss-populationer visas i 

figur 1. 

 

 

Figur 1: MyD88-beroende signalering är avgörande för överlevnad och hantering av 

influensa A virus. MyD88 negativa och MyD88 positiva möss infekterades med 

Influensa A virus och följdes i 20 dagar.  Varje symbol representerar en mus (17).   
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För att fastställa om det finns ett sammanhang mellan den högre känsligheten för 

influensa virus som observerades i möss utan MyD88 och avsaknad av TLR7-

signalering, analyserades resistensen mot influensa virus hos möss utan TLR7.  

Möss utan TLR7 hade en högre dödlighet och förhöjda virusantikroppsnivåar i 

lungan efter infektionen med influensa A virus.   

TLR7 uttrycks huvudsakligen av plasmacytoida dendritceller, men även andra celler 

såsom B-celler och makrofager kan uttrycka TLR7. För att utreda om det är 

plasmacytoida dendritceller som försvarar oss mot virus, inaktiverades dessa celler 

hos Mx-positiva möss genom att injicera monoklonala antigener. Dessa möss 

jämfördes med en kontrollgrupp och de uppvisade 100 gånger mer virus i lungan än 

kontrollgruppen. 

Resultaten från denna studie visar att plasmacytoida dendritceller känner igen virus 

med hjälp av TLR7 och på så sätt skyddar mot virus.  

 

3.6. Plasmacytoid Dendritic Cells Reduce HIV Production in Elite 

Controllers (18) 

Studien utfördes för att utreda dendritcellers roll vid HIV-infektion. 

I studien analyserades plasmacytoida dendritcellers förmåga att reducera HIV-

produktion in vitro samt de involverade mekanismerna. Därutöver jämfördes 

mängden perifera plasmacytoida dendritceller och IFN-α-produktion hos två grupper 

HIV-patienter, där den ena gruppen utgjordes av s.k. elit-patienter d.v.s. hiv-

infekterade patienter med virus-massor som inte kan påvisas under långa perioder 

utan antiviral behandling. Den andra gruppen utgjordes av hiv-infekterade patienter 

som inte är elit-patienter.  

Plasmacytoida dendritceller isolerades från blod från båda patientgrupperna och 

HIV-virus tillsattes för att analysera den antivirala aktiviteten. 

Resultaten visar att plasmacytoida dendritceller från elit-patienter hade en högre 

förmåga att reducera HIV-produktion och att inducera T-cell-apoptos än 

plasmacytoida dendritceller från den andra gruppen.  

Enligt författarna verkar resultatet logiskt, därför att den högre antivirala aktiviteten 

av plasmacytoida dendritceller från elit-patienter troligtvis är en av mekanismerna 

som är involverade i HIV-kontrollen hos dessa individer. Författarna poängterar att 

resultatet demonstrerar betydelsen av medfödd immunitet i HIV-patogenesen och att 

kunskap om plasmacytoida dendritcellers mekanism kan ge möjlighet att utveckla 

nya behandlingsmetoder.    
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3.7. A Therapeutic Dendritic Cell-Based Vaccine for HIV-1 Infection (19) 

Ett dendritcell-baserat vaccin mot HIV-1-infektion undersöktes i en randomiserad 

dubbelblind studie.   

Obehandlade HIV-patienter med mindre än 450 CD4-celler per mm³ behandlades 

med tre doser kroppsegna monocyt-deriverade dendritceller som tagit upp 

kroppseget HIV-virus som hade inaktiverats med värme med två veckors intervall. 

Kontrollgruppen behandlades med monocyt-deriverade dendritceller som inte tagit 

upp HIV-virus tre gånger med två veckors intervall. 

I studien deltog 22 patienter och de följdes i 48 timmar efter första vaccination. 

Mängden virus i plasma undersöktes. Signifikanta skillnader sågs mellan vaccin-

gruppen och kontrollgruppen. I vaccin-gruppen kunde en minskning av virus i 

plasman konstateras. HIV-specifik T-cell-immunsvar var betydligt högre i vaccin-

gruppen. 

Enligt författarna berodde minskningen av viruset i plasman på det högre 

immunsvaret. Detta sammanhang illustreras i figur 2. 

 

 

 

 

Figur 2. Samband mellan förändringar i HIV-specifik T-cell-respons och 

förändringar av mängden virus i plasma. I kontrollgruppen (vänster diagram) som 

administrerades oladdade dendritceller ökar mängden virus och i gruppen som 

administrerades HIV-laddade dendritceller (höger diagram) minskar mängden virus. 

Varje punkt presenterar en tidpunkt (19). 

 

Det dendritcell-baserade vaccinet tolererades av alla patienter, men biverkningar 

såsom lokala reaktioner vid applikationsstället och influensa-liknande symtom 

förekom. 
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3.8. Therapeutic Vaccination with an Autologous mRNA Electroporated 

Dendritic Cell Vaccine in Patients with Advanced Melanoma (20) 

Liknande resultat som i förra studien (19) kunde konstateras i en studie där en 

dendritcell-vaccin mot melanom användes. Syftet med denna kliniska studie var att 

dokumentera genomförbarhet, säkerhet och immunrespons av terapeutisk 

vaccination med dendritceller som uttrycker melanom-antigener hos patienter med 

avancerat melanom. 

 Även i denna studie användes patientegna antigener, d.v.s. melanom-associerade 

antigener, som utgjordes av extraherat m-RNA i full längd. Dendritceller erhölls 

genom att odla monocyter i närvaro av patientegen blodplasma, stimuleringsfaktor 

och interleukin (IL-4). Efter sex dagar elektroporerades dendritcellerna med m-RNA.  

Hos 32 av 35 patienter (91 %) lyckades preparationen av dendritcell-vaccinet i 

avseende på tillräcklig kvalitet och kvantitet.   

Vaccinet injicerades till 32 vuxna personer med avancerat melanom vid fyra tillfällen 

med två veckors mellanrum. Det säkerställdes att patienterna inte har någon annan 

sjukdom som kunde påverka resultatet av denna studie.  

Antigenspecifika lymfocyter undersöktes före och efter de fyra vaccinationerna och 

signifikanta skillnader kunde konstateras.  Det visade sig att de antigenspecifika 

lymfocyterna efter vaccinationen uppvisade en 1,5 gånger större sekretion av IFN-γ 

och TNF-α och uttrycker dubbelt så många CD8 och CD137 som respons till antigener 

från vaccinet. 

Alla 32 patienter upplevde biverkningar i form av lokala reaktioner vid 

injektionsstället och 2 av de 32 patienterna reagerade med feber och letargi.  

 

3.9. Combination therapy of renal cell carcinoma or breast cancer 

patients with dendritic cell vaccine and IL-2: results from a phase I/II 

trial (21) 

I denna fas I/II studie undersöktes effekten av dendritcell-vaccination i kombination 

med IL-2-behandling hos patienter med bröstcancer och njurcancer.  

Tio vuxna personer (fyra bröstcancer och sex njurcancerpatienter) med avancerad 

cancer samt metastaser behandlades med ett dendritcellvaccin i kombination med 

IL-2 för att kunna utvärdera dendritcell-relaterad toxicitet och antigen-specifikt 

immunsvar.  

Vaccinet kultiverades under 14 dagar genom att använda patientegna dendritceller 

som kunde ta upp patienteget tumörantigen från blodet med hjälp av tillsatt IFN-γ.  

Vaccinet injicerades subkutant intill lymfnoder och 6-10 timmar efter vaccinationen 

började man med en 14-dagars IL-2-behandling som immun-adjuvant. 
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Dendritcellvaccinationen och IL-2-behandlingen upprepades efter fyra veckor och 

immunsvaret analyserades efter 0, 4 och 8 veckor efter den första vaccinationen. 

Lymfocyt-ökning, mängd IFN-γ-producerande T-celler, cytotoxisk aktivitet och 

cytokin-modulation mättes för att kunna avgöra ett dendritcell-utlöst immunsvar.  

Analysen visade en signifikant förökning av lymfocyter hos två patienter och en 

signifikant ökad cytotoxisk aktivitet hos sex patienter. Inga skillnader i cytokin-

koncentrationer kunde konstateras. Mängd IFN-γ-producerande T-celler före och 

efter behandlingen visas i figur 3. 

 

 

 

 

 

Figur 3. IFN-γ-producerande T-celler före och efter dendritcell-vaccination (21). De 

vita stolparna representerar IFN- γ-producerande T-celler före vaccination och de 

svarta stolparna representerar IFN- γ-producerande T-celler efter vaccination.  
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Dendritcellvaccinationen i kombination med interleukin-2 tolererades av alla 

patienter och det förekom inga allvarliga biverkningar.  

 

3.10. Immune Response in Patients With Newly Diagnosed Glioblastoma 

Multiforme Treated With Intranodal Autologous Tumor Lysate-dendritic 

Cell Vaccination After Radiation Chemotherapy (22) 

Patienter med maligna hjärntumörer har ett nedsatt immunförsvar. Den 

genomsnittliga överlevnadstiden efter diagnosen är 12,1 månader när patienten 

behandlas med strålterapi och 14,6 månader när patienten förutom strålterapi även 

behandlas med cancerläkemedlet temozolomid.  

Syftet med denna kliniska studie var att undersöka immunsvar till vaccination med 

dendritceller som tagit upp patientegna tumörbestånddelar hos patienter med malign 

hjärntumör efter strålterapi och temozolomid-behandling.  

Tumörceller isolerades för att monocyt-deriverade dendritceller kunde interagera 

med dem med hjälp av tillsatta signalsubstanser (TNFα och PGE2). Därefter 

injicerades dendritcellerna in i lymfnoder hos tio vuxna personer med malign 

hjärntumör tre gånger med två veckors intervall. Vid urvalet av patienter 

exkluderades personer som hade några andra sjukdomar som kunde påverka 

resultatet, t.ex. autoimmuna sjukdomar. 

Två veckor efter dendritcell-vaccination utvärderades T-cell-responsen genom att 

mäta mängden tumör-specifika T-celler samt IFNγ. Dessa värden jämfördes med 

uppmätt T-cell-responsen innan vaccination. Det konstaterades en signifikant ökning 

av CD4-T-celler, CD8-minnes-T-celler och B-celler efter vaccination. Därutöver sågs 

en ökning av cirkulerande regulatoriska T-celler, men däremot var den totala 

mängden regulatoriska T-celler oförändrad.  

Det förekom inga allvarliga biverkningar bland de tio vaccinerade patienter och den 

genomsnittliga överlevnadstiden var 28 månader. 

 

4. Diskussion: 

Syftet med denna litteraturstudie har varit att undersöka dendritcellers betydelse för 

immunförsvaret genom att sammanfatta aktuell forskning om dendritceller för att 

utreda vilka möjligheter det finns för terapeutiskt användning av dendritceller.  

Resultaten från de tio ingående studierna visar tydligt att dendritceller är mycket 

viktiga för immunförsvaret och att de vid terapeutisk användning har potential till 

bättre terapier. 
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Studierna innehåller resultat från olika medicinska områden och resultaten stämmer 

överens med teorin som har beskrivits i inledningen.  

 

4.1. Sammanställning, utvärdering samt skillnader i originalartiklarnas 

upplägg  

De resultat som redovisats i artiklarna kan sammanfattas i följande: Dendritceller 

kan uttrycka många olika antigener från alla celldelar (13), de är potenta T-reg-cell-

inducerare (14), har förmåga att presentera salmonella-antigener för T-celler, har en 

skyddande funktion vid ateroskleros och influensa (15, 16), har förmåga att reducera 

produktionen av HIV (18, 19) och kan uttrycka melanom-antigener. I de två sista 

artiklarna (19, 20) påvisas effekt av dendritcellvaccin mot bröstcancer och njurcancer 

(19) samt maligna hjärntumörer (20). 

Studie (13) och (14) samt studie (16) och (17) var in vivo-studier som utfördes på 

möss. Studie (18) var en in vitro-studie och studie (15) var delvis en in vitro-studie 

och delvis en in vivo-studie som utfördes på får. De sista fyra studierna (19,20,21,22) 

var in vivo studier där terapeutiskt dendritcellvaccin testades på människor. 

Alla tio studiernas resultat visar på att dendritceller spelar en central roll i 

immunförsvaret och att de har potential för att kunna användas terapeutisk. Enligt 

alla författarna kunde förståelsen av dendritcellers olika funktion användas 

terapeutisk och bidra till utveckling av bättre terapier.  

Vid jämförelse av de studier som utfördes antingen in vitro eller in vivo på djur med 

de studier där terapeutiskt dendritcellvaccin testades på människor ses skillnader. In 

vitro- och djurstudierna ger mer entydliga svar jämfört med de fyra studier som 

utfördes på människor. I studie sju (19) kunde en minskning i mängden virus 

fastställas, men denna minskning var liten. Författarna till den tionde studien 22) 

uppger att dendritcellvaccinet ledde till immunsvar, men bara 50 % av patienterna 

utvecklade ett mätbart immunsvar som var associerad med ökad överlevnad. 

Författarna menar att det finns ett krav på identifiering av nya biomarkörer för att 

kunna framta bättre terapier med immunaktivering.  

Antalet försökspersoner i alla fyra humanstudier var litet, vilket kunde har påverkat 

resultat, därför att större studiepopulationer allmänt ger mer representativa svar och 

därmed möjlighet att kunna dra slutsatser för allmänheten, eftersom olika individer 

reagerar olika på vacciner.  I studie 7 (19) deltog 22 HIV-patienter, i studie 8 (20) var 

det 32 patienter med avancerat melanom, i studie 9 (21) utgjordes deltagarna av fyra 

bröstcancerpatienter samt sex patienter med njurcancer och i studie 10 (22) ingick tio 

patienter med maligna hjärntumörer. Att antalet försökspersoner var litet i alla 

humanstudier beror på att vaccination med dendritceller är en ny terapiform som 

hittills inte har kunnat testas på större studiepopulation.  
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Resultat från alla tio studier som ingår i denna litteraturstudie visar att dendritceller 

har en stor betydelse för kroppens immunförsvar och att dendritceller under 

terapeutisk användning kan ge nya och bättre behandlingsmöjligheter.  Alla resultat 

stämmer överens med Steinmans teorier kring dendritceller och vid jämförelse av de 

olika resultaten hittas inte några motsägelser.   

Trots dessa entydiga resultat är det svårt att dra klara slutsatser, därför att 

dendritcellforskning är ett ganska nytt område där det behövs flera studier. En stor 

del av forskning bedrivs med djur, framför allt möss. Även om resultat från 

djurstudier kan ge ökad kunskap som är viktig för att kunna utveckla nya terapier 

såsom dendritcellvaccination, är frågan om dessa resultat är representativa för 

människor. De studier som finns där dendritcellsvaccination testas på människor har 

en för liten studiepopulation för att kunna dra klara slutsatser. Allvarliga 

biverkningar kan p.g.a. deras låga frekvens inte upptäckas i en liten studiepopulation. 

Dessutom reagerar immunsystemet individuellt hos olika individer, varför det behövs 

en större studiepopulation för att kunna ta hänsyn till eventuella olikheter vid 

utveckling av dendritcellsvacciner.  

En annan fråga som bör tas upp är den etiska frågan när det gäller djurförsök. Dessa 

studier leder till ökad förståelse för dendritcellers funktion i immunförsvaret och 

förhoppningen är att genom den ökade förståelsen kunna utveckla bättre terapier, 

men hur långt forskarna härvid kommer vet man i dagsläget inte. Frågan här är om 

det är eftersträvansvärt att utföra tester på tusentals djur för att ex. kunna förlänga 

dödsjuka patienters liv med några månader.  

 

4.2.  Aktuell forskning 

Den största delen av forskning omkring dendritceller har gjorts på möss men det 

behövs fler studier som utförs på människor för att kunna dra mer generella 

slutsatser om dendritcellers medicinska betydelse. I möss har man kunnat se att det 

är tillväxtfaktorn Flt3-ligand som driver utveckling av dendritceller, därför att Flt3-

knockout-möss uppvisar dendritcell-deficiter medan en administration av Flt3-ligand 

leder till större mängder dendritceller i både möss och människor. Denna forskning 

görs, därför att administration av Flt3-ligand kan få en medicinsk betydelse, t.ex. så 

har konstaterats att administration av Flt3-ligand minskar diabetes typ 1 hos möss 

(6). 

Det bedrivs mycket forskning kring dendritcellers funktion för att kunna förbättra 

den kliniska effektiviteten av dendritcell-vaccination. Forskning pågår t.ex. omkring 

hur dendritceller dirigerar interaktionen mellan antigenspecifiska CD4- och CD8- T-

celler. CD8- T-celler som interagerar med CD4-T-celler, når infektionsstället fortare 

och forskningen omkring detta kan vara ett mål för effektivare T-cell-baserade 

vacciner (6). 
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Det upptäcktes att allergener i lungan kan påverka dendritcellers funktion i Th2-

driven allergi. Även antigener som härstammar från mask kan föranleda dendritceller 

att inducera Th2-immunitet. Dessa framsteg i dendritcellforskningen kan få en 

medicinsk betydelse vid maskinfektioner och allergier, eftersom förhoppningen är att 

utveckla allergen- och maskspecifika Th2-celler (6). 

 

4.3. Begränsningar i studien  

Denna litteraturstudie är ej heltäckande på området. En del av artiklarna har inte 

kunnat skaffas fram och endast artiklar som har varit tillgängliga via Umeå 

universitetsbibliotek har använts i studien. Detta kan ha gett upphov för urvalsfel och 

snedvridit resultatet i denna litteraturstudie.  

För att dra vetenskapligt korrekta slutsatser i en litteraturstudie kan det utföras en 

statistisk analys på samtliga studiers resultat, där korrigeringar för eventuella 

skillnader och confounders görs innan resultatsammanställning och utvärdering 

utförs. Detta har inte gjorts i denna litteraturstudie och därför har den ingen hög 

vetenskaplig nivå.  

För att sammanfatta den aktuella forskningen omkring dendritceller skulle det 

behövas fler än tio studier. Även om det har försökts att ta med studier från olika 

sjukdomsområden är denna litteraturstudie inte tillräcklig fullständig för att kunna 

dra konkreta slutsatser. Litteraturarbetet ger ex. inte svar på frågan om dendritceller 

kunde användas terapeutiskt vid autoimmuna sjukdomar då inga tillgängliga studier 

hittades från detta område.    

 

4.4. Konklusion 

Detta litteraturarbete visar att dendritceller har en framstående betydelse i kroppens 

immunförsvar och att det bedrivs mycket forskning omkring dendritceller. Syftet är 

att utveckla nya och bättre terapier mot sjukdomar som är svåra att behandla, t.ex. 

cancer eller HIV. Om det verkligen blir möjligt att kunna bota sjukdomar såsom 

cancer med hjälp av dendritceller kan inte anges idag och studierna ger inte något 

konkret svar på denna fråga.  I studier kunde visas att den terapeutiska 

användningen av dendritceller kan ge effekt vid olika sjukdomar, men även om 

dendritceller har fått en medicinsk betydelse, vet man inte hur säkra och effektiva 

dendritcellvacciner är. Därför behövs det fler studier med större studiepopulationer 

för att kunna dra mera generella slutsatser.  
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