
Utveckling av en cellmodell för att undersöka allergier mot luftburna partiklar
Allergier mot luftburna ämnen, till exempel pollen, är vanligt förekommande. När immunförsvaret ser ett ofarligt 

ämne som ett hot och startar igång en inflammation kallas det för en allergi. Idag förstår man den inflammatoriska 

delen ganska bra, men varför allergier uppstår och varför vissa ämnen är allergiframkallande är fortfarande oklart. 

Våra luftvägar är täckta av ett tätt lager av 

celler, som kallas bronkiala epitelceller. Man 

trodde länge att deras enda uppgift var att 

fungera som en fysisk barriär, som skyddar 

kroppen från externa hot, till exempel damm 

och bakterier. För inte allt för länge sedan 

upptäcktes det att epitelcellernas funktion är 

mycket mer komplex. Kommunikationen 

mellan epitelcellerna och immunförsvarets 

celler kan avgöra om en immunologisk reaktion 

initieras eller inte, samt vilket slags reaktion. En 

del luftburna partiklar är allergener och ger 

upphov till en allergisk reaktion när de kommer 

i kontakt med luftvägarna. Varför det händer, 

och vad det är som gör att vissa partiklar är 

allergiframkallande är fortfarande inte helt 

känt. Ett möjligt första steg för att ta reda på 

detta är att utveckla en in vitro (cellbaserad) 

modell av luftvägarna, som ska kunna användas 

för att studera hur epitelcellerna och immun-

försvarets celler interagerar med varandra. 

Det här projektet var en förstudie för 

utvecklingen av ett sådant cellsystem, med 

huvudfokus på att undersöka vilka betingelser 

som krävs för att kunna samodla celler från 

epitelcellslinjen 16HBE14o- och en sorts 

immunceller, monocytderiverade dendritiska 

celler. Eftersom epitelcellslinjen inte hade 

använts tidigare, fanns det ett behov av att 

utveckla rutiner både för att odla cellerna och 

för att möjliggöra karaktärisering av dem, vilket 

blev en annan stor del av projektet. Den sista 

biten av projektet var att stimulera de olika 

celltyperna med några olika allergener och 

undersöka hur de reagerade med avseende på 

förändringar i utsöndringen av olika signal-

substanser. 

En av de metoder som användes och 

utvecklades för att karaktärisera epitelcellerna, 

var immunfluorescens. Med hjälp av olika 

antikroppar kan molekyler både inuti och 

utanpå cellerna färgas med olika fluorescerande 

ämnen. Därefter kan proteinerna ses i 

mikroskop, vilket innebär att även cellerna kan 

visualiseras. Genom den här metoden är det 

möjligt att se hur cellerna reagerar på olika 

behandlingar och som en liten bonus får man 

väldigt färgrika och vackra bilder. 

Under arbetets gång optimerades betingelserna 

för odling av de två olika celltyperna med 

avseende på odlingsmedium, det vill säga den 

näringslösning som cellerna växer i, och antalet 

celler. Detta, så väl som de olika metoderna för 

att undersöka epitelcellerna, kommer att ligga 

till grund för fortsatt arbete med att utveckla en 

fungerande in vitro modell av luftvägarna. 
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