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Fungerar immunförsvaret på samma sätt i människa och pungråtta? 
Lena Hede 

 
Kroppens immunförsvar består av en mängd olika celler med olika uppgifter för att försvara oss 
mot främmande organismer som bakterier och virus. Vissa av immunförsvarets celler är 
lokaliserade i huden och i luftvägarna, för att ta hand om dessa organismer så fort de når kroppen. 
Andra immunceller har väldigt specifika uppgifter som att döda infekterade celler eller ta hand 
om död vävnad. Dessa finns i blodet och kan genom signaler från omgivningen transporteras till 
utsatta områden. Ett exempel på celler placerade i huden och luftvägarna är mastcellerna. Dessa 
är aktiva under allergiska reaktioner så som astma, men har även skyddande funktioner; att 
motverka parasitangrepp. En av cellerna som finns i blodomloppet är NK-cellen (”Natrual 
Killer”-cellen) den har till uppgift att döda infekterade celler. Båda celltyperna använder sig av 
enzymer för att uträtta sina uppgifter. Dessa enzymer är verksamma genom att underlätta 
reaktioner som t ex att klyva proteiner till mindre delar. Enzymerna förvaras i små blåsor inuti 
cellerna och kan frisättas då cellerna stimuleras.  
 I mitt projekt har jag studerat en viss sorts enzymer som kallas serinproteaser från det 
australiensiska näbbdjuret och den amerikanska pungråttan. Dessa serinproteaser finns i både 
mast celler och NK-celler. Målet med mitt projekt var att bestämma vilka proteiner 
serinproteaserna klyver och jämföra dessa med enzymer från placentala däggdjur som mus och 
människa. 
 För att hitta gener som kodar för dessa serinproteaser jämfördes arvsmassan i pungråttan 
och näbbdjuret med gener man vet kodar för serinproteaser i andra arter. Därefter kopierades de 
gener som är lika serinproteaser i mus och människa. Dessa gener sätts sedan in i 
expressionsvektorer och förs in i humana celler och bakterier för proteinproduktion. 
 I de humana cellerna produceras serinproteaserna i en inaktiv form och efter aktivering 
kan serinproteasernas förmåga att katalysera klyvning testas. Detta gjordes dels genom att 
enzymerna tillsattes till en lösning med ett syntetiskt substrat, som man vet klyvs av 
serinproteaser från mus och människa, detta substrat blir gult om det klyvs. Dels genom en metod 
som kallas phage display. Phage display går ut på att en mängd olika proteinsekvenser finns 
tillgängliga för klyvning samtidigt, för att testa vilken sorts proteiner enzymet helst klyver. Varje 
proteinsekvens fästs på utsidan av ett bakterievirus, en s k fag, och serinproteaset tillsätts. Efter 
klyvning kan de fager vars proteiner klyvts samlas upp och proteinsekvenserna kan nybildas 
genom att fagerna får infektera bakterier och därmed förökas. Denna klyvningsprocess upprepas 
flera gånger. På så sätt kan man från en stor mängd proteinsekvenser avgöra vilken sekvens 
serinproteaserna helst klyver. 
Efter analysen kan resultatet jämföras med tidigare studier gjorda på serinproteaser från andra 
arter. I mina försök kom jag fram till att en viss sorts proteaser från pungråttan klyver liknande 
sekvenser som samma sorts serinproteas från människa. Jag observerade dock en liten skillnad i 
efter vilken proteinbyggsten (aminosyra) enzymerna klyver. Serinproteaser från pungråtta 
föredrar att klyva efter aminosyran tryptofan medan samma sorts proteas från människa föredrar 
att klyva efter fenylalanin, en annan aminosyra med liknande egenskaper.  
 De serinproteaser som har producerats i bakterier är helt inaktiva och kan inte aktiveras. 
Dessa används istället för att bilda antikroppar, molekyler producerade av immunförsvaret som i 
detta fall binder specifikt till serinproteaserna, för att sedan kunna lokalisera i vilken vävnad i 
kroppen pungråttans serinproteaser finns och där med ta reda på dess funktion.   

 
 


