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Immunceller i nybildning av blodkärl och sårläkning 
Det är välkänt att immunförsvaret skyddar oss mot smittoämnen men det har även en viktig del 

i vår förmåga att läka. I den här uppsatsen har vi tittat närmare på två typer av immunceller, 

neutrofiler och makrofager, som är involverade i bildandet av nya blodkärl och läkning av sår. 

Formation av nya blodkärl, kallad angiogenes, är något som sker under hela vår livstid och är 

essentiellt för återhämtning efter ischemiska sjukdomar så som atherosclerosis eller för läkning 

av sår där kärl blivit förstörda.  

Makrofager och neutrofiler är immunceller som har många olika funktioner och det finns flera 

olika undergrupper. I första delen av denna uppsats har en pro-angiogenes neutrofil studerats. 

Denna typ av neutrofiler blir rekryterade till vävnad med syrebrist och främjar där formationen 

av nya blodkärl och utan dessa neutrofiler får de ny bildade blodkärlen ett avvikande utseende. 

Dessa neutrofiler finns cirkulerande i blodet men även lagrade i mjälten och lungorna. När en 

vävnad utsätts för syrebrist kommer dessa neutrofiler rekryteras från dessa lager till den 

syrefattiga vävnaden. Målet för denna uppsats var att studera egenskaper hos dessa neutrophiler 

i mjälten hos möss. För att göra detta använde vi oss av mjältar från möss, både friska möss och 

möss som hade syrebrist inducerat i ena bakbenet, som vi färgade med fluorescerande 

antikroppar för att identifiera neutrofiler, pro-angiogena neutrofiler, och strukturer så som 

nerver och blodkärl i mjälten. Vi kunde se en skillnad i neutrofil poolen i mjälten mellan friska 

möss och möss som hade syrebrist i bakbenet. I möss med syrebrist var antalet neutrofiler i 

mjälten förhöjt, vi fann även en skillnad i distribution mellan olika delar av mjälten vilket inte 

förekom i de friska mössen. De pro-angiogena neutrofilerna återfanns även i den vita pulpan, 

ett område i mjälten där neutrofiler normalt inte förekommer. Likväl uttryckte dessa neutrofiler 

en markör för sympatiska nerver.  

I nästa del av uppsatsen studerades sårläkning och acceleration av sårläkning som ett resultat 

av behandling med en modifierad mjölksyrebakterie som producerar ett speciellt protein, 

CXCL12. Det har tidigare visats att behandling av sår med denna bakterie påskyndar 

läkningsprocessen och ökar densiteten av makrofager vid såret. I denna uppsats utvärderas 

denna mjölksyrebakteries effekt på egenskaper som är typiska för kroniska sår. Diabetiker är 

en av de grupper som är mest utsatta för kroniska sår, under sin livstid får 15–25% av alla 

diabetiker ett kroniskt fotsår. Roten till den höga prevalensen för kroniska sår är en förändring 

av många molekylära faktorer i diabetiker som i sin tur påverkar läkningsprocessen. En annan 

vanlig karaktär hos kroniska sår är att de är infekterade och den vanligast förekommande 

bakterien i kroniska sår är Staphylococcus aureus. Av dessa orsaker valde vi två olika 

modellsystem för att testa effekten av den CXCL12 producerande mjölksyrebakterien. I en 

modell gjordes sår på möss med förhöjt blodsocker som imitation av diabetiker, och i den andra 

modellenen använde vi det såret som blev infekterade med Staphylococcus aureus. I båda dessa 

modeller läkte såren fortare i de möss som fick behandling med mjölksyrebakterien än i 

kontrollgrupperna.    

  

 

 


