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ABSTRACT 

Malignant lymphomas are a group of cancerous diseases that develop from 

lymphocytes and primarily affect lymph nodes. Being the sixth most common cancer 

type in Sweden, lymphoma is a societal problem that needs to be tackled by improving 

care and treatment of patients. This study was designed to examine the blood cell 

composition in lymphoma patients and well as determine whether the use of 

cryopreserved cells affected the analysis outcome. An evaluation of the methods used 

was also performed. Frozen peripheral blood from lymphoma patients as well as fresh 

and frozen blood from healthy controls was used. The cells of interest were 

monocytes, granulocytes, Treg, NKT, iNKT, B and T cells plus the dendritic cell 

activation protein CCR7. Three immunophenotyping methods were used. Method one 

was used in staining surface cell markers while the other two were for both surface 

and intracellular staining using two distinctive kits. The results showed no significant 

difference in immune cell composition between patients and blood donors. Limited 

patient samples and the lack of female blood donors could explain the unexpected 

result. A substantial difference in Treg cells was observed in fresh and frozen tested 

samples as well as T cell outcomes in method one compared to the other two methods. 

There were fewer Treg cells in frozen samples, which probably was due to 

cryopreservation while the lack of fixation in method one led to the loss of CD4+ T 

cells. Overall, the methods used were adequate but definitely require some 

improvements.  

 

 

Keywords: Immunophenotyping, cryopreservation, Treg, granulocytes, peripheral 

blood. 
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Förkortningar 

APC  Allophycocyanin 

BV  Brilliant Violet 

CD   Cluster of differentiation 

CCR7  C-C chemokine receptor type 7 

EDTA  Ethylenediamine tetraacetic acid  

ECD  phycoerythrin-Texas Red conjugate (energy coupled dye) 

FCR  Fragment crystallizable region 

FITC  Fluorescein isothiocyanate 

FSC  Forward scatter 

FOXP3  Forkhead box protein P3 

HLA-DR  Human leukocyte antigen D related 

HIV  Human immunodeficiency virus 

IL  Interleukin 

iNKT  Invariant natural killer T cells 

KrO  Krome Orange  

MDSC  Myeloid-derived suppressor cells 

NKT  Natural killer T cells 

NHL  Non Hodgkins lymfom 

PBS  Phosphate-buffered saline 

PE  Phycoerythrin  

RA  Retinoic acid 

SSC   Side scatter 

Treg  T regulatory cells 
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INTRODUKTION 

Lymfom som också kallas lymfkörtelcancer är ett samlingsnamn på en grupp 

cancersjukdomar som primärt uppkommer i lymfsystemets celler och organ. 

Lymfsystemet är en essentiell del av immunförsvaret som har många viktiga 

uppgifter i människokroppen, bland annat att försvara kroppen mot infektioner och ta 

bort gamla, främmande (tumörer) och döda celler. Lymfsystemet består av 

lymfatiska organ och lymfkärl. Lymfkärlen är ett nätverk av kärl i hela kroppen som 

samlas vid blodkärlen i knölar och kallas lymfknutor/lymfkörtlar. Oftast börjar 

lymfom i lymfkörtlarna där kroppens lymfocyter mognar. Lymfocyterna inkluderar 

T- och B-celler med deras respektive undergrupper. Vid utveckling av lymfom 

innebär det att en av dessa celler drabbas så att en klon förökar sig okontrollerat. Det 

finns två huvudgrupper av maligna lymfom som kallas ”Hodgkin’s” och ”Non 

Hodgkin’s” lymfom. Cancersjukdomen kan drabba människor i olika åldrar men är 

vanligt hos män över 60 år. Lymfom är den sjätte vanligaste cancertypen i Sverige 

med en incidens på 2000 insjuknande per år. Symptom är huvudsakligen svullnad av 

lymfkörtlar i hela kroppen, men allmän trötthet, svettningar, feber samt viktnedgång 

kan också förekomma.   

 

Prognosen för patienter med Hodgkins lymfom är oftast god där de flesta blir friska 

efter behandling med cytostatika och/eller strålning. Det har också kommit en del 

nyare terapiformer riktade mot celler i tumörstromat (Nivolumab)1. Patienterna med 

NHL utgör en heterogen grupp där en del av patienterna med t.ex. lågmaligna B-

cellslymfom kan leva länge utan behandling medan andra patienter har en aggressiv 

sjukdom som kräver snabbt insatt terapi i form av olika cytostatikabehandlingar. 

																																																								
1	https://www.cancer.gov/news-events/cancer-currents-blog/2016/fda-nivolumab-lymphoma	2017-05-23	
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Trots att vissa typer av lymfom har god prognos kan man inte bortse från de svåra 

medföljande biverkningarna som behandlingen kan ge, samt att det är jobbigt att få 

ett cancerbesked eftersom risken att inte tillfriskna finns. Immunoterapi är ett 

lovande och skonsammare alternativ för behandling av lymfom[1]. Orsaken till 

varför man får lymfom är okänd precis som vid andra former av cancer. Därför finns 

det mycket att utforska för att kunna förstå mer om vad som ligger bakom sjukdomen 

och på så sätt skaffa effektivare behandlingsmöjligheter. En lovande komponent att 

undersöka i lymfomdiagnostik är exempelvis immunceller. 

 

Immunsystemet är viktigt för överlevnad och indelas i det medfödda och förvärvade 

immunförsvaret. Det medfödda immunförsvaret är ospecifikt, det innefattar 

fysikaliska och kemiska hinder för patogener. Det produceras bland annat cytokiner 

och andra kemiska substanser för att rekrytera immunceller till infektionsplatsen. 

Komplementkaskaden aktiveras med syftet för att identifiera bakterier, aktivera 

celler och rensa bort döda celler eller antikroppskomplex ur kroppen. Dessa uppgifter 

utförs av specialiserade leukocyter som inkluderar granulocyter, 

monocyter/makrofager, mast-, dendritiska- och NKT celler. Det adaptiva 

immunförsvaret har ett immunologiskt minne som utvecklas efter det första svaret på 

en ny patogen, vilket leder till ett förstärkt svar på framtida exponering till samma 

patogen. Detta är viktigt eftersom bakterier och virus kontinuerligt anpassar sig och 

utvecklas för att kunna lura vårt immunförsvar.  Aktivering av det adaptiva 

immunsystemet sker genom en process som kallas antigenpresentation, där 

igenkänning av själv och icke-själv händer. Leukocyterna som tillhör denna grupp är 

olika specialiserade lymfoida B- och T-celler.  
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Flera studier har kommit fram till slutsatsen att monocyter/makrofager, T- och NKT 

celler har en betydande roll i den immunmedierade responsen mot cancer. Alla dessa 

celler har förmåga att kunna känna igen antigen som förekommer på tumörer, som 

konsekvens av detta går tumörcellerna i apoptos.  En intressant subpopulation av 

lymfoida celler utgörs av s.k. ”invariant” NKT celler (iNKT). Dessa celler delar 

egenskaper med både T- och NKT celler och är en viktig länk mellan det medfödda 

och förvärvade immunsvaret. iNKT cellerna har en specifik T-cellsreceptorrelation 

med membranproteinet Vα24-Jα18 och uttrycker CD161 [2]. Genom en studie har 

det bevisats att låg andel av iNKT celler i blodomloppet associerats med dålig 

prognos vid ett fåtal cancerformer [3]. En till grupp celler värda att studera kallas 

MDSC, och utgörs av olika cellsorter inklusive förstadier till granulocyter, 

monocyter/makrofager samt dendritiska celler. Dessa celler är även inblandade i 

immunsupprimering och samarbetar med iNKT celler och tillsammans kan ge en 

hämmande effekt på det T-cellsmedierade svaret mot tumörer [1]. 

 

Den sista gruppen av intressanta celler kallas för Treg som är en speciell typ av T-

cell. De ansvarar för immuntolerans där immunförsvaret dämpas så att egna 

kroppsceller eller vävnad inte angrips. Huvudsyftet med det är att undvika 

autoimmunitet. Treg celler är viktiga att studera och tas upp i denna studie eftersom 

de också tycks ha betydelse för överlevnad vid vissa cancerformer. Ökade mängd 

Treg har visat sämre prognos vid många cancertyper men både bättre och sämre 

prognos vid B cells maligniteter. Treg cellerna identifieras med hjälp av FOXP3, 

som är en transkription faktor, tillsammans med CD4+CD25+CD127- celler [4,5].   
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En del studier har visat att immuncellsammansättningen vid tumörsjukdom framför 

allt i mikrotumörmiljön och blodet har betydelse för patienternas överlevnad [5]. 

Därför har det väckts ett stort intresse att studera immuncellerna. Trots att 

immunsystemet är komplex har man lyckats undersöka de ovan nämnda 

huvudimmuncellerna i detalj och kunnat identifiera flera subpopulationer. 

Identifikationen har kunnat ske med hjälp av komplexa molekyler som finns både på 

cellens yta och intracellulärt. Vid Hodgkins lymfom har patienterna med en ökad 

andel makrofager i mikrotumörmiljön korrelerats med sämre överlevnad [6]. Likaså 

är lägre halter monocyter av totalantalet leukocyter i blodet av intresse i och med att 

det har visat koppling med överlevnad i en ny studie [7]. Dessutom är det redan 

etablerat att tumörcellerna i Hodgkins lymfom kan undvika igenkännande genom att 

lura immunförsvarets celler. Detta görs igenom att nedreglera alternativt stoppa 

uttrycket av HLA-typ 1 på cellmembranet [8].  

 

Vid undersökningarna har en multikromatisk, 10-färgs flödescytometer använts. 

Flödescytometri är en metod som använts för att kvantifiera samt kategorisera celler. 

Cellerna märkta med fluorescerande monoklonala antikroppar passerar förbi en laser 

en i taget med hjälp av en bärarvätska. När lasern strålar på dem exciteras 

fluorokromer och fluorescerar i olika färger som fångas upp av olika fotometrar. 

Ljusintensitet är starkare ju flera antikroppar bundit till en cell. Alla antikroppar ska 

ha skilda fluorokromer och att de ska fångas upp i olika fluorescenser för att undvika 

missvisande bild där fluorokromerna interagerar med varandra [9].  En dator räknar 

sedan ljusspridningen i storlek på FSC och granularitet på SSC. Cellerna identifieras 

också med de fluorescerande antikropparna som binder till ytprotein som numreras 

enligt CD-nomenklatur. Dessa molekyler sitter på leukocyternas plasmamembran 
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och är specifika för en viss typ av cell, inklusive vilken mognadstadium cellen har. 

Detta gör det lättare att hitta intressanta populationer. Resultatet redovisas som en 2-

dimensionell plot där två parametrar sammanföras jämsides och prickarna 

(populationer) omvandlas till siffor av datorn. Färgkompensationen mellan två färger 

utförs vid behov för att ”dot-plotsen” ska vara klarare [9].  

 

Antalet leukocyter i perifert blod bland immunceller varierar mycket från person till 

person. I denna pilotstudie utreds den immuncellsammansättningen hos patienter 

med malignt lymfom med hjälp av blodprover tagna vid diagnostillfället där 

leukocyterna isolerats och vitalfrysts efter ficollseparering. En jämförelse görs med 

friska personer, blodgivare och vid ett senare skede med lymfompatienter som också 

har autoimmun sjukdom. Dessutom kontrolleras ifall frysningen påverkar utfallet av 

undersökningen med färskt blodgivarblod. Populationerna NKT, iNKT, T-celler, 

granulocyter, samt CCR7, som är viktig för aktivering av dendritiska celler har 

jämförts. Det har också jämförts monocyter, Treg, B-celler och kappa/lambda-kvoten 

i lymfompatient- och blodgivarprover. Kappa och lambda är immunglobuliner som 

finns på B-celler och normalt förekommer i ungefär 2:1 proportion och 

kappa/lambda-kvoten används i diagnostik av B-cells lymfom2. För att bedöma hur 

frysningen påverkar analysen jämförs andelen Treg, granulocyter, monocyter, B- och 

T-celler av totalantal levande analyserade celler mellan färska och frysta 

blodgivarprover. Hur bra vissa populationer stämmer mellan olika analyserna 

kontrolleras också. Det är andelen T-celler, CD4+/CD8+-kvoten och 

granulocytpopulation som granskas. CD4+/CD8+ kvoten används i HIV-diagnostik 

och en kvot som är lägre än 0,9 är tecken på immunbrist 3. 

																																																								
2	http://flagshipbio.com/news/kappalambda-in-lymphoma/	2017-05-25	
3	http://www.karolinska.se/KUL/Alla-anvisningar/Anvisning/9649	2017-05-18		
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Det har skett en otrolig utveckling av målinriktade behandlingar där specifika ämnen 

riktas mot tumörcellernas olika signalvägar med syftet att döda endast cancerceller. 

För att vidare utveckla detta krävs det ökade kunskaper om tumörbiologin och 

immunologiska svar vid cancersjukdomar. Syftet med denna pilotstudie är att utföra 

förberedande undersökningar av immunceller och kontrollerar att de 

flödescytometriska metoderna som används fungerar på ett tillfredsställande sätt.  

Detta görs innan man kan jobba vidare med resten av projektet för att få kunskap om 

immunregulatoriska cellers betydelse vid malignt lymfom. Huvudmålet är att ta fram 

intressanta populationer och att ett pålitligt resultat kan erhållas i detta betydelsefulla 

område. 

 

 

MATERIAL OCH METODER 

Studiematerial   

Till denna studie användes perifert blod från 18 nydiagnostiserade patienter med 

olika former av malignt lymfom. Patienterna var i åldrarna mellan 21 och 74 år och 

av båda könen. Det användes också perifert blod från 10 manliga blodgivare i åldern 

20 till 69 år som kontrollgrupp. Blodgivarblod analyserades både färskt och fryst av 

vilket färskt blod användes som kontroll för frysta prover. Blodprovet togs i heparin-

rör och i ett undantagsfall i EDTA-rör som sedan ficollseparerades och vitalfrystes i -

180C.  

    

Etiktillståndet Dnr 2013/ 059 godkändes 2013-04-03 av den regionala 

etikprövningsnämnden i Uppsala. Alla deltagare i studien informerades och 

samtycke gavs så att blodet kan användas i forskningsändamål.  



	 10	

 

Immunfenotypning  

Det användes ett 10-färgsprotokoll med följande mängd per respektive fluorokrom; 5 

µl av FITC, BV421(Becton Dickson), PE, BV510, APC (BioLegend), ECD, PC5,5, 

PC7, KrO, Pacific Blue, och 1 µl av APC-700 och APC-750 (Beckman Coulter). Vid 

avvikelse ges mängd och tillverkare bredvid aktuell antikropp. Proverna analyserades 

i 4 olika analysrören d.v.s. NKT-, myeloidcells, B- respektive Tregsanalysen. Cirka 

en miljon celler användes per analys efter cellräkning i bürkerkammare.  

 

Inmärkning ytantigen (NKT- och myeloidcellsanalysen)  

NKT celler analyserades med anti-CD161- FITC (Miltenyi Biotec), anti-Vα24Jα18-

PE, anti-CD56-ECD, anti-CD8-PC5,5, anti-CD7-PC7, anti-CCR7-APC, anti-CD16-

APC-700, anti-CD3-APC-750, anti-CD4-BV och anti-CD45-KrO. De myeloida 

cellerna analyserades med 10 µl anti-CD13- FITC, anti-CD115-PE, anti-CD14-ECD, 

anti-CD33-PC5,5, 1 µl anti-HLA-DR-PC7, anti-CD163-APC, anti-CD16-APC-700, 

anti-CD11b-APC-750, anti-CD15-PB samt anti-CD45-KrO. En inkubation på 10 min 

i mörker och rumstemperatur (+20C) samt efterföljande tvätt med 2 ml pH 7,4 PBS 

(Klinisk mikrobiologi Akademiska sjukhuset, Uppsala) utfördes. Därefter 

centrifugerades rören 5 min vid 350g. Supernatanten sögs av med vattensug, och 

slutligen tillsattes 350 µl PBS till rören och proven analyserades i flödescytometern. 

 

Inmärkning med Fix&Perm (B-cellsanalysen) 

B-cellerna undersöktes med 3 µl av både anti-Kappa-FITC och anti-Lambda-PE 

(DAKO), anti-CD20-ECD, 1 µl anti-CD45-PC5,5, 3 µl anti-CD1d-APC, 5 µl anti-

CD23-APC-700, 3 µl anti-CD10-APC-750, anti-CD5-BV421 och anti-CD19-
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BV510. Efter cellerna blandades med antikropparna inkuberades provet i 

rumstemperatur och mörker i 10 min. Sedan tillsattes 100 µl lösning A från 

Fix&Perm-kitet (Nordic MUbio) och provet inkuberades 15 min i rumstemperatur 

och mörker. Cellerna tvättades med 2 ml PBS samt centrifugerades 5 min vid 350 x 

g. Supernatanten sögs av och provet blandades mycket noga på vortex så att pelleten 

löstes upp. Därpå tillsattes intracellulär antikroppen IL-10-PC7 (BioLegend) och 100 

µl lösning B från Fix&Perm-kitet tillsattes. Därefter inkuberades provet en gång till 

15 min i rumstemperatur och mörker och sedan utfördes det en tvätt med 2 ml PBS. 

Provet centrifugerades 5 min vid 350 x g samt supernatanten sögs av. Cellerna 

resuspenderades med 350 µl PBS och cellsuspensionen analyserades i 

flödescytometern. 

 

Inmärkning med miltenyi Tregs detektions kit (Tregsanalysen)  

Buffertlösningarna förbereddes från miltenyi-kitet (Miltenyi Biotec) enligt 

tillverkarens instruktioner. Fixering och permeabiliseringsbuffert späddes 1:4 med 

lösning 1 respektive lösning 2. Permeabiliseringsbuffert späddes 1:10 med sterilt 

FRO-vatten (Klinisk mikrobiologi Akademiska sjukhuset, Uppsala). Treg 

analyserades med anti-PD-1- FITC, anti-CD25-PE (Miltenyi Biotec), anti-CD45RA-

ECD, anti-CD8-PC5,5, anti-CCR7-PC7, 3 µl anti-CD127-APC-700, anti-CD3-APC-

750, anti-CD4-BV421 och anti-CD45-KrO. Cellerna blandades med ytantikropparna 

och 90 µl kall running buffert (Miltenyi Biotec) och inkuberades 10 min i kylskåp 

(+4-8C). Sedan tvättades provet med ytterligare 2 ml running buffert och 

centrifugerades 5 min vid 350 x g. Supernatanten avlägsnades försiktigt. Cellerna 

resuspenderades med 1 ml fixering och permeabiliseringsbuffert och inkuberades 30 

min i kylskåp. Därefter tvättades provet med 2 ml running buffert och 
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centrifugerades 5 min vid 350 x g. Återigen avlägsnades supernatanten försiktigt. 

Provet tvättades ytterligare en gång med 2 ml permeabiliseringsbuffert och 

centrifugerades 5 min vid 350 x g. Supernatanten avlägsnades och 80 µl 

permeabiliseringsbuffert samt 20 µl FcR blockering reagens (Miltenyi Biotec) 

tillsattes. Provet inkuberades 5 min i kylskåp. Därpå tillsattes det 10 µl av den 

intracellulära antikroppen anti-FOXP3-APC (Miltenyi Biotec) och inkuberades 30 

min i kylskåp. Cellerna tvättades med 2 ml permeabiliseringsbuffert och 

centrifugerades 5 min vid 350 x g. Supernatanten avlägsnades försiktigt ännu en 

gång. Slutligen späddes provet ut med 350 µl PBS innan analys med 

flödescytometern.  

 

Flödescytometrisk analys  

Cellerna analyserades i flödescytometern Navios och med mjukvaran Kaluza Flow 

Cytometry Analysis (Beckman Coulter). Med ett protokoll per analys kunde cellerna 

kategoriseras. Ett efterkompensation-protokoll användes också för att minska 

färgöverlappning. Sedan valdes levande celler och singelceller. I NKT-analysen 

analyserades andelen T-celler som identifierades med CD3+, och vidare med CD4+ 

och CD8+, sedan andelen NKT med CD3+ och CD56+ samt andelen iNKT med 

Vα24-Jα18+ och CD161+ och sist CCR7 med CD3+ och CCR7+. CD4+/CD8+-kvoten 

beräknades. Alla cellpopulationer räknades som andelen av totala levande celler. I 

myeloidacells-analysen isolerades granulocyterna med SSC+, CD15+ och CD33+ och 

monocyterna genom CD33++, CD14+ och CD11b+. I B-cellsanalysen undersöktes 

andelen B-celler med CD19+ och CD20+, B-cellerna vidare delades i kappa/lambda 

med kappa+ och lambda+, och kappa/ lambda-kvoten beräknades. Sist bestämdes 

andelen granulocyter med CD5+ CD45+, CD19-, CD10+ och SSC+. I Tregsanalysen 



	 13	

analyserades andelen T-celler med CD3+ och vidare med CD4+ och CD8+ och sist 

Treg med CD3+, CD4+, CD25+ och CD127-. CD4+/CD8+-kvoten beräknades också. 

All data i form av siffror samlades och bearbetades på Excel för att arbeta vidare 

med statistik och rita boxplottarna.   

 

 

RESULTAT  

Blodgivar- och Patientprover 

För att undersöka hur immuncellsammansättningen ser ut i blodet hos 

lymfompatienter beräknades andelen celltyp av totala levande celler per analys. En 

jämförelse med friska kontroller gjordes. De cellerna som granskades var NKT, 

iNKT, T-celler, granulocyter, monocyter, Treg, B-celler och receptorproteinet CCR7, 

se figur 1. Kappa/ lambda-kvoten analyserades också och resultatet redovisas i figur 

2. Skillnader mellan blodgivar- och patientprover fanns och för att ta reda på om 

skillnaderna var signifikanta så användes ett Mann-Whitney U test. Testet är 

anpassat i jämförelse av oparade prover. Ett p-värde på mindre än 0,05 godtogs som 

signifikant med ett 95 % konfidentintervall. Inga celltyper visade någon signifikant 

skillnad mellan patientprover och friska kontroller. P-värden som beräknades var 

0,98 (NKT), 0,42 (iNKT), 0,58 (T-celler), 0,17 (granulocyter), 0,43 (monocyter) 0,51 

(Treg), 0,64 (B-celler), 0,54 (CCR7) och 0,84 (Kappa/lambda-kvoten). 
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Figur	2.	Kappa/lambda-kvoten	i	B-celler	för	blodgivare	och	lymfompatienter.		

Figur	1.	Sammanställning	av	andelen	av	7	immuncelltyper	och	ett	receptorprotein	(CCR7)	i	blodgivar-	(Blg)	samt	
lymfompatientprover	(Pat).		
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Färska och frysta blodgivarprover 

För att utvärdera om infrysning av blodprover påverkade analysresultatet 

analyserades alla blodgivarprover både färska och frysta. Sedan jämfördes 

immuncellpopulationer av Treg, granulocyter, monocyter, B-, T- samt NKT-celler, 

se tabell 1. Median och medel av alla inkörda prover räknades för att upptäcka 

skillnader. Ett parat T-test utfördes för att bedöma om skillnaderna var signifikanta. 

Testet godkände ett P-värde på mindre än 0,05 som signifikant. Endast Treg visade 

en betydande skillnad. Detta innebar att det fanns betydande mer Treg i färska prover 

än frysta.  

 

Celltyp  Färskt  
Median 
(%) 

Färskt  
Medel 
(%) 

Fryst  
Median 
(%) 

Fryst  
Medel 
(%) 

P-värde 

Treg 2,5 2,5 1,9 2,0 0,01 

Granulocyter  0,9 3,4 0,7 2,6 0,44 

Monocyter 13 13 17 15 0,10 

B-celler 4 6 7 8 0,26 

T-celler 54 51 55 53 0,10 

NKT-celler 2,7 2,9 2,7 2,7 0,25 

  

Tabell	1.	Jämförelse	av	immuncellpopulationer	i	färska	och	frysta	blodprover	från	blodgivare.		
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Identiska cellpopulationer analyserade med olika immunfenotypningsmetoder 

För att utreda om andelen immunceller kan påverkas av olika 

immunfenotypningsmetoder jämfördes T-cell- och granulocytpopulationerna, se 

figur 3, samt CD4+/CD8+-kvoten (figur 4), i frysta blodgivarprover. Det utfördes ett 

parat T-test för att avgöra om skillnaderna mellan cellpopulationerna och 

CD4+/CD8+-kvoten var signifikanta. Testet godkände ett P-värde mindre än 0,05 

som signifikant. Alla tre parametrar skilde sig enligt testerna. P-värden som erhölls 

var 0,004 (T-celler), 0,02 (granulocyter) och 0,0001 (CD4+/CD8+-kvoten). Det fanns 

mer T-celler och högre CD4+/CD8+-kvoten i Tregsanalysen än NKT-analysen, och 

det fanns mer granulocyter i B-cellsanalysen än i myeloidcellsanalysen. 

 

 

0,0%	

10,0%	

20,0%	

30,0%	

40,0%	

50,0%	

60,0%	

70,0%	

NKT-analysen	 Tregsanalysen	 B-cellsanalysen	 Myeloidcellsanalysen	

T-celler	 Granulocyter	

An
de
l	c
el
le
r	
i	p
ro
ce
nt
	

Immunceller	

Blodgivarblod	

Figur	3.	T-celler	och	granulocyter	analyserade	med	två	skilda	immunfenotypningsmetoder	
var.		T-cellerna	analyserades	med	NKT-	och	Tregsanalysen,	och	granulocyterna	på	B-cells-	och	
myeloidcellsanalysen.				
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DISKUSSION 

Syftet med denna pilotstudie var att utföra förberedande undersökningar av 

immunceller samt kontrollera att de flödescytometriska metoderna som används 

fungerade på ett tillfredsställande sätt. Detta var viktigt för vidare studier av 

immunregulatoriska cellsammansättningen hos patienter med maligna lymfom. 

Proverna som användes var ficollseparerade blodprover från lymfompatienter och 

friska kontroller. Det skulle redas ut om det fanns skillnader mellan dessa två 

gruppers immunceller och betydande skillnader mellan dessa prover förväntades. I 

studien framkom inget stöd för skillnader mellan blodgivar- och patientblod i	varken	

immunceller,	receptorprotein	(CCR7)	eller	kappa/lambda-kvoten.  

 

0,0	

0,5	

1,0	

1,5	

2,0	

2,5	

3,0	

3,5	

NKT-analysen	 Tregsanalysen	

CD
4/
CD
8-
kv
ot
en
	

CD4+/CD8+	T-celler	

Figur	4.	CD4+/CD8+-kvoten	räknade	utifrån	två	olika	analyserna	dvs.	NKT-	och	
Tregsanalysen.		
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Det första att ta hänsyn till innan dessa resultat godtas är om det var tillräckligt med 

prover. Proverna som analyserades var för få för att kunna dra en säker slutsats. Det 

andra är att kontroll proverna var enbart från manliga givare medan patient proverna 

var från både män och kvinnor. Tidigare studier har visat att kön och ålder har 

betydelse för cellsammansättningen och det innebär att i denna studie har 

jämförelserna inte gjorts på lika villkor [10]. Det tredje är att lymfom förekommer i 

olika former, över 30 sorter enligt WHOs uppdaterade lista. Alla dessa sorter kan 

påverka eller angripa kroppen på olika sätt.  I en tidigare liknande studie så delade 

man upp patienter i undergrupper för att lättare kunna jämföra samt tolka resultaten 

[5]. På grund av det begränsade antalet patientprover utfördes inte denna indelning i 

vår studie och därför kan inte resultatet säkerhetsställas. Det fjärde är att 

cancersjukdomen inte sprider sig till blodet alla gånger. I dessa patienter kan perifert 

blod se ganska normalt ut som det har visats i resultaten. En sista sak att ta med i 

resonemanget är att även om det är etablerad fakta att flödescytometri är den bästa 

metoden att diagnostisera de flesta blodmaligniteter, så kan det förekomma att 

diagnosen missas. Den är inte 100 % säker och det är därför andra kompletterande 

analysmetoder som histologi och genetik används för att fastställa diagnos [11,12].   

 

Trots att det inte fanns några signifikanta skillnader i proverna kan man ändå se från 

figur 1 och 2 att det fanns ett större spann mellan de högsta och lägsta värdena från 

patientprover på nästan alla parametrar utom iNKT. Det är dessa avvikande prover 

som kommer till stor användning i nästa del av projektet då kvantitet av en viss 

celltyp kan ha stor betydelse för överlevnad. Det blir lättare att korrelera mängd i 

patientblod och sjukdomsbild eller prognos. I iNKT populationen kan man inte 

kommentera spridningen eftersom det var små mängder som hittades.  
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Gällande jämförelse av immunceller i färska respektive frysta prover så blev 

resultatet på nästan alla celltyper som förväntat. Andel immunceller var nästan lika 

utom i Tregspopulationen. De färska proverna skördade mer Treg än de frysta vilket 

inte var förväntat. Treg är en av de viktigaste populationerna i studien av 

immunregulatoriska celler och alla patientprover för detta stora forskningsprojekt är 

frysta. Om frysning påverkar de	här	cellerna	är	det	inte	optimalt	för	studien. 

Andra som har studerat detta ämne förut har kunnat bevisa att hantering såsom 

ficollseparation, frysning och upptining av blodceller kan ha negativ inverkan på 

celler [13]. Ficollseparation kan uteslutas som orsak i detta fall eftersom färska 

proverna också ficollseparerades innan analys.  

 

Förklaringen till varför just Treg påverkades kan vara att frysningsmetoden leder T-

cellerna att gå i apoptos enligt en studie [14]. I en annan studie hävdas att Treg kan 

påverkas negativt av frysningen och därför föredras att använda färska celler [15]. I 

en till studie menas att enbart CD4+ T-cellerna dör på grund av cryopreserveringen 

[16]. Om allt detta stämmer så är det Treg som är känsligast av CD4+ T-cellerna. 

Trots allt är det svårt att dra någon säkert slutsats eftersom Treg är en liten 

population som utgör mellan 0 och 3 % av levande celler, och var dessutom ganska 

svårt att isolera på analyshistogram då cellpopulationerna överlappade med varandra. 

I framtida försök bör Treg-specifik antikroppen FOXP3 användas för att lyckas 

urskilja Treg, som andra studier har gjort [4,5].  

 

Det sista att utvärdera i pilotstudien var hur mycket av samma celltyp hittades i 2 

skilda analyser som analyserades med 2 olika inmärkningsmetoder. Det 
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anmärkningsvärda var att metoderna med fixering d.v.s. analyser gjorda i Tregs- och 

B-cellsanalysen lyckades få ut mer celler, se figur 4. Detta antyder att fixering gör 

det möjligt att hitta flera celler och stödet för påståendet finns i litteratur där man 

kunde koppla förluster av CD4+ T-celler till ofixerade analysmetoder [13,17]. Det 

första som noterades i analysprocessen var det låga CD4+/ CD8+-kvoten som hittades 

hos friska personer i NKT-analysen, se figur 4. Normal intervallet för friska personer 

ligger mellan 0,9 och 3,4 och en lägre kvot är en indikation på immunbrist. CD4+/ 

CD8+-kvoten var dock normal i Tregsanalysen. Det observerades att CD4+ cellerna 

försvann i NKT-analysen och i början misstänktes att antikropparna interfererade 

med varandra. Detta uteslöts snabbt med analys av flera prover med flourescens-

minus-1 metoden [18]. Sedan upptäcktes genom litteraturen att det berodde på 

förlusten av CD4+ T-cellerna i NKT-analysen. Vad det innebär för studien är att 

Tregsanalysen ska användas för analys av T-celler istället för NKT-analysen. Men 

oron för att NKT-cellspopulation inte är representativt är kvar eftersom NKT-celler 

är en undergrupp av T-cellerna samt att NKT-analysen saknar fixeringssteg. Vidare 

studier på det här rekommenderas.   

 

Slutsatserna som kan dras från denna pilotstudie trots begränsat antal patientprov är 

att de flödescytometriska metoderna som använts har vissa svagheter och möjligheter 

till förbättring finns. Framtida studier skulle gynnas av att lägga till prover från 

kvinnliga blodgivare till kontrollgruppen och att dela upp patientprover i 

undergrupper. Patienter med väldigt mycket immunceller kommer ändå att upptäckas 

med de nuvarande metoderna. Det kan också börja planeras att analysera 

patientprover så fort som möjligt med tanke på att vissa celltyper som T-celler inte 
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mår bra av frysningen. Att analysera färska prover skulle rekommenderas om 

resurserna fanns. 
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