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Tumörcellerna har utvecklat olika försvarsmekanismer för att undvika att dödas av vårt 
immunförsvar. En av dem är att utsöndra proteiner (cytokiner) som kan inaktivera dendritiska 
celler. Dendritiska celler (DC) är celler specialiserade på antigen presentation och aktivering av 
T-celler. Mognadsprocessen och aktiveringen av DC är en viktig process för att dessa ska kunna 
aktivera T-celler som i sin tur skulle kunna eliminera tumör cellerna. DC finns på många olika 
ställen i kroppen, men i vissa organ finns det riktligt med DC t.ex. i huden där de kallas 
Langerhans celler. 
Jag har använt olika cellytemarkörer för att bestämma vilken fenotyp DC får när dem behandlas 
med tumörassocierade cytokiner såsom IL-10, IL-6, VEGF, M-CSF och TGF-β. En vanlig 
cellytemarkör för DC är CD1a och mognadsmarkören CD83 medan makrofag-liknande celler 
uttrycker monocyt markören CD14. Jag odlade monocyt-deriverade dendritiska celler (MoDC) 
från friska blod donatorer i närvaro av GM-CSF/IL-4 för att bilda omogna DC. GM-CSF/IL-4 
stimulerar produktionen och differentieringen av monocyter till DC liknande celler, som 
uttrycker cellytemarkören CD1a. Om däremot, MoDC odlas samtidigt i närvaro av 
tumörassocierade cytokiner sker inte differentieringen till CD1a celler, utan cellerna uttrycker 
CD14. För att få en mer realistisk bild av hur ovan nämnda cytokiner påverkar DC i kroppen, 
injicerade jag cytokiner i hud bitar, ex vivo. Efter injektionen tog jag vävnadsprov och 
analyserade DCs fenotyp.  
Mina studier tyder på en trend att mogna DC (CD83+ celler) kan differentiera till makrofag 
liknande celler i närvaro av tumör associerade cytokiner. Alla tumör associerade cytokiner 
hämmade på något sätt uttryck av CD83 och CD1a celler i jämförelse med GM-CSF/IL-4 
behandlade celler. Dessutom uttryckte DC från huden en ny markör BDCA3 i samband med 
tumör associerade cytokiner. BDCA3 har i tidigare studier associerats med IL-10 undertryckta 
DC. DC behandlade med tumör associerade cytokiner visade också på en sämre förmåga att 
stimulera T-celler. DC som kom från IL-10 injekterad hud gav lägst stimulerings kapacitet av  
T-celler. 
Intracellulärt så omvandlar cytokiner signaler som skapar specifik respons i målcellerna med 
hjälp av enzymen JAK (Janus Activated Kinases) och transkription faktor STAT (signal 
transducers and activators of transcription). Hyperaktivering av Jak2/STAT3 signalering har 
visats vara inblandad i onormal DC differentiering i cancer. I denna studie har jag stimulerat en 
mänsklig monocyt cell linje med IL-6 och IL-10 och påvisat induktion av STAT3. 
Med hjälp av en metod som kallas flödescytometri och som är en vanligt förekommande 
analysteknik i kliniska laborationer kunde jag bestämma DCs fenotyp med fluorescentmärkta 
antikroppar. 
Observationer i min studie tyder på att cytokiner som utsöndras av tumör celler kan hämma DC 
att stimulera T-celler och därmed döda tumör celler.  
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