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Vårt immunsystem är ett unikt försvar mot infektioner av t.ex. bakterier och virus, och utan ett 
fungerande immunförsvar skulle vi inte överleva. En central del av immunsystemets funktion är 
att det kan skilja på kroppsegen och icke kroppsegen vävnad och inte attackera den egna 
vävnaden. När denna funktion misslyckas uppkommer autoimmunitet, dvs. kroppens 
immunförsvar börjar ge sig på och bryta ner kroppsegen vävnad, vilket är vad som inträffar t.ex. 
vid sjukdomen autoimmunt polyglandulärt syndrom typ 1 (APS-1) som används för att förstå 
mekanismer bakom autoimmunitet. 
 
Två viktiga immunceller är B-celler och T-celler men immunsystemet är ett mycket komplext 
nätverk av celler, proteiner och organ. B-celler producerar speciella proteiner, som kallas 
antikroppar, mot det inkräktande hotet, som kallas antigen. Antikropparna är mycket specifika 
mot just ett antigen och eftersom de finns i blod och andra kroppsvätskor kan de användas vid 
diagnostisering av olika infektionssjukdomar. På samma sätt kan s.k. autoantikroppar, dvs. de 
som riktas mot kroppens egna proteiner, autoantigener, användas för diagnos av autoimmuna 
sjukdomar. 
 
Genom att identifiera nya autoantigen associerade med sjukdomen APS-1 kan man förstå 
mekanismer bakom hur autoimmunitet uppkommer. I mitt projekt har jag testat tre olika möjliga 
autoantigena proteiner som tros vara involverade i en svampinfektion som drabbar nästan alla 
APS-1 patienter, och i vitiligo, dvs. bortfall av pigmentering i huden. En annan uppgift var att 
identifiera autoantigen hos en ung patient med bencancer som nyligen förlorat sin syn. Vid 
tumörsjukdomar får patienten en omfattande antikroppsproduktion mot tumören som av 
immunsystemet uppfattas som främmande vävnad. Antikropparna kan av misstag reagera mot 
något protein som också uttrycks i någon helt annan vävnad, i detta specifika fall ögats näthinna. 
Detta kallas paraneoplastiskt syndrom och är en konsekvens av tumören men inte en direkt orsak 
av den. Genom att lägga på patientens serum på tunna snitt av ett grisöga och sedan titta på 
snitten under mikroskop kan man identifiera till vilka strukturer i näthinnan som patientens 
antikroppar binder till, vilket visade sig vara ett mycket specifikt cellager i näthinnan i detta fall.  
 
Målet med studien var att med olika molekylärbiologiska metoder identifiera vilka protein som 
kan tänkas vara gemensamma för tumören och näthinnan och därmed vara anledningen till att 
patienten förlorat synen. I slutänden hittades två olika proteiner varav det ena var ett redan känt 
autoantigen associerat med paraneoplatisk näthinneinflammation. 
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