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Mastcellen har mest varit känd (eller snarare ökänd) för sina
skadliga effekter i samband med allergiska reaktioner. Ny
forskning har dock på ett fundamentalt sätt för änd rat vår för-
ståelse av mastcellens biologi och funktion och visat att aktive-
ring av mastceller inte bara utgör en patologisk faktor vid aller-
gier utan också vid flera andra typer av sjukdomar, som artrit,
inflammatoriska hudsjukdomar, ateroskleros och cancer.
Dess utom har det uppenbarats att mastcellen har en viktig
funktion i att upprätthålla hälsa och motverka sjukdom, t ex
genom att skydda oss mot olika patogener eller genom att i vis-
sa sammanhang dämpa den inflammatoriska reaktionen. De
nya forskningsresultaten har resulterat i att det i dag finns
goda skäl att undersöka om mastcellen kan utgöra mål för tera-
pi vid en rad sjukdomar men också i insikten att man bör vara
försiktig så att man inte stör mastcellens nyttiga funktioner.

Det är välkänt att mastcellen till stor del bär ansvar för de ty-
piska symtomen vid allergiska reaktioner, t ex allergisk rinit el-
ler astma. Karakteristiskt för mastceller är att deras cytoplas-
ma domineras av ett stort antal sekretoriska granula (Figur 1)
innehållande en mängd olika typer av komponenter (mediato-
rer), bl a histamin, cytokiner, proteaser och proteoglykaner
(t ex heparin). När mastcellen aktiveras (Figur 2 och Tabell I),
t ex i samband med en allergisk reaktion, kan dessa granula fri-
sättas och stora mängder mediatorer därmed utsöndras. För-
utom frisättning av de mediatorer som är lagrade i granula sker
en nyproduktion av andra proinflammatoriska mediatorer,
t ex arakidonsyraderivat såsom prostaglandiner och leukotrie-
ner samt ett antal olika cytokiner. Sammantaget kan en stimu-
lerad mastcell således frisätta stora mängder av ett flertal olika
mediatorer, varav många har kraftigt inflammatoriska egen-
skaper. Effekten av detta kan bli mycket dramatisk, där anafy-
laktisk chock utgör extremfallet.

Mastcellens roll vid allergiska reaktioner är således väl känd,
men vad som är mindre känt är att mastcellen förmodligen har
en viktig roll även i en rad andra typer av sjukdomar och också i
kroppens försvar mot olika infektioner. Mycket av denna nya
kunskap om mastcellen har genererats under de allra senaste
åren, och man ser nu att många forskargrupper börjat innefat-
ta mastcellen i sina studier i takt med att dess medverkan i ett
allt vidare spektrum av sjukdomar har etablerats. Som ett teck-
en på detta publicerades 2007 en artikel i Science där de nya rö-
nen om mastcellen diskuterades [1]. Underrubriken i artikeln
var »The good, the bad and the ugly«, vilket understryker något
mycket väsentligt, nämligen att mastcellen inte nödvändigtvis
bara gör skada, som vid allergi, utan också har en rad skyd-
dande egenskaper. 

Den sentida utvecklingen inom mastcellsforskningen har till
stor del möjliggjorts genom användning av möss som saknar

mastceller. Dessa möss, s k W/Wv- och Sash-möss, saknar
mastceller eftersom receptorn för stamscellsfaktorn KIT/
CD117, den viktigaste tillväxtfaktorn för mastceller, är mute-
rad. Genom att jämföra hur normala och mastcellsdefekta
möss reagerar i olika sjukdomsmodeller kan man få viktiga led-
trådar om vilken roll mastcellen spelar i en viss sjukdom eller i
försvaret mot patogener. Ytterligare en finess är att de mast-
cellsdefekta mössen kan rekonstitueras med mastceller, och
genom att rekonstituera med antingen normala mastceller el-
ler med mastceller som är defekta i en specifik gen kan man
även påvisa vilken specifik mastcellskomponent som är av vikt.

Mastcellens goda sidor
Givetvis skulle mastcellen inte ha överlevt evolutionen om den
inte gett selektiva fördelar. Mastcellslika celler är evolutionärt
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Mastceller är främst förknip-
pade med allergiska reaktio-
ner, men ny forskning visar att
mastceller också deltar i en
rad andra sjukdomar och vid
kroppens försvar mot patoge-
ner. 
Vid stimulering av en mastcell
frisätts ett stort antal inflam-
matoriska mediatorer. Bero-
ende på hur mastcellen akti-
veras frisätts olika typer av
mediatorer.
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antingen av vildtyp eller gen-
modifierade
Det finns goda förutsättningar
för att den nya kunskap som
just nu genereras inom mast-
cellsfältet kommer att kunna
appliceras inom sjukvården. 
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Figur 1. Elektronmikroskopisk bild av en mastcell. Notera mängden
av sekretoriska granula.
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mycket gamla och kan påvisas redan hos sjöpung, ett djur som
är 500 miljoner år skilt från människan. Detta är långt innan
förmågan till ett specifikt immunsvar utvecklades, och det
finns därför skäl att tro att mastcellen snarare är involverad i
det medfödda immunförsvaret. Mycket riktigt har en mängd
forskningsrön, inte minst under senare år, antytt att mastcel-
len är viktig vid kroppens medfödda försvar mot infektioner.

För drygt tio år sedan publicerades två arbeten i samma
nummer av Nature, där man visade att möss som saknar mast-
celler hade mycket sämre överlevnad än mastcellskompetenta
möss vid peritonit inducerad genom att cekum perforeras ex-
perimentellt [2, 3]. En viktig mastcellskomponent i denna mo-
dell visades vara TNF (tumörnekrosfaktor), ett cytokin som
har flera viktiga funktioner i den inflammatoriska reaktionen.
Viktigt i sammanhanget är att mastcellen lagrar TNF i sina gra-
nula och kan därför, till skillnad från makrofager och lymfocy-
ter, snabbt frisätta TNF vid aktivering [4]. Man har också visat
att komplementfaktor C3 behövs för att mastcellerna ska akti-
veras och fungera optimalt i denna modell för bakterieinfek-
tion [5]. Med hjälp av denna och liknande modeller har man se-
dan påvisat viktiga funktioner för mastceller vid en rad olika
typer av bakterieinfektioner [6]. Bland annat har det visat sig
att mastcellerna kan begränsa effekterna av en bakterieinfek-
tion genom att frisätta proteaserna karboxipeptidas A och
neurolysin, som reglerar nivåerna av endotelin [7] respektive
neurotensin [8]. 

Andra exempel på infektioner där mastcellen har betydelse
för kroppens försvar är vid angrepp från diverse parasiter, t ex
Leishmania major, Trichinella spiralis, Strongyloides venezue-
lensis och fästingar. Ett överraskande fynd är att mastceller
också kan oskadliggöra vissa orm- och bigifter [9]. Även här
fann man att karboxipeptidas A har en nyckelroll genom sin
förmåga att bryta ner vissa av de toxiner som finns i ormgift.

Det finns numera ett antal studier som tyder på att mastcel-
ler även kan begränsa ett immunsvar, dvs vara immunsuppres-
siva. I musmodeller har man nämligen påvisat att mastceller är
nödvändiga för UV-inducerad immunsuppression [10] och att
mastcellsderiverat interleukin-10 är antiinflammatoriskt i en
musmodell för kontaktdermatit [11]. Ett annat fynd som fått
mycket uppmärksamhet är att mastceller bidrar till utvecklan-
det av optimal perifer tolerans vid transplantation [12], påvisat
genom att möss som saknar mastceller har försämrad förmåga
att acceptera hudtransplantat. Mekanismerna bakom mastcel-
lernas immunsuppressiva effekter är i dag i stort sett outfors -
kade men kommer säkerligen vara föremål för intensiv forsk-
ning under de närmaste åren.

Mastcellens onda sidor
Hudinflammationer. Vid hudinflammationer, som kutan mas-
tocytos och urtikaria, är det klarlagt att mastcellen spelar en
nyckelroll för uppkomsten av symtom [13], men trots det är
inte mekanismerna som leder till mastcellsaktivering helt
klarlagda. Även vid atopiskt eksem och psoriasis ser man en
stark mastcellsinfiltration, och dessutom är det klarlagt att
mastcellerna uttrycker proteiner med känd betydelse för pato-
genesen [14]. Som exempel kan nämnas ko-stimulerande fak-
torer (t ex CD30L, CD40L och Ox40L), en rad cytokiner (t ex
TNF, interleukin-4, interferon-γ), kemokiner (t ex interleukin-

8) och faktorer som stimulerar angiogenes (t ex vascular en-
dothelial growth factor, VEGF). Dessutom har man i en djur-
modell för atopisk dermatit funnit att mastceller är viktiga för
reglering av interferon-γ-uttryck och även för IgE-nivåer i
serum [15]. Noterbart i detta sam manhang är att hudens mast-
celler ofta återfinns i närheten av sensoriska nerver, vilket

Figur 2. Vid aktivering av en mastcell kan mediatorer frisättas på tre
olika sätt: genom degranulering, dvs frisättning av upplagrade medi-
atorer (sker snabbt); genom nysyntes och sekretion av leukotriener
och prostaglandiner (sker inom 30 minuter); genom sekretion av ny-
syntetiserade cytokiner, kemokiner och tillväxtfaktorer (tar flera tim-
mar).

TABELL I. Exempel på olika sätt att aktivera mastceller. Vid aktive-
ringen sker ofta degranulering, varvid en mängd lagrade granulakom-
ponenter frisätts. Mastcellsaktivering med åtföljande frisättning av
cytokiner, kemokiner och tillväxtfaktorer kan också ske utan tecken
på degranulering. CGRP = kalcitoningenrelaterad peptid, CRH = korti-
kotropinfrisättande hormon, SDF-1α = stromaderiverad peptid 1α.

Ger frisättning av 
Ger degra- cytokiner, kemokiner,

Stimulus nulering tillväxtfaktorer

Immunreceptormedierade
IgE (via IgE-receptorn, FcεRI) + +
IgG1 (via IgG-receptorn FcγRI) + +

Komplementreceptormedierade 
C5a (via receptorn C3aR) + ?
C3a (via receptorn C3aR) + ?

Bioaktiva peptider 
Substans P + +
CGRP + ?
Endotelin + +
Neurotensin + +

Toll-lika receptormedierade
Peptidoglykan (via TLR2) (+) +
dsRNA från virus (via TLR3) – +
LPS (endotoxin) (via TLR4) – +

Övriga
CD30 – +
Stamcellsfaktor – +
Interleukin-1 – +
SDF-1α (CXCR12) – +
PGE2 – +
Trombin – +
CRH – +

» … har en mängd forskningsrön, 
inte minst under senare år, antytt att 
mastcellen är viktig vid kroppens 
medfödda försvar mot infektioner.«

Degranulering
• histamin
• proteaser (t ex tryptas,
   kymas, karboxipeptidas A)
• cytokiner (t ex  TNF)
• proteoglykaner (t ex  heparin)

Sekretion
• leukotriener (LTC4, LTB4)
• prostaglandiner (PGD2)

Sekretion
• cytokiner (t ex  TNF, IL-5)
• kemokiner (t ex  IL-8)
• tillväxtfaktorer (t ex  NGF, VEGF)

Minuter

Minuter

Timmar
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möjligen kan relateras till den klåda som ofta associeras med
dessa sjukdomar. 

Bullös pemfigoid, en hudsjukdom kännetecknad av blåsder-
matos, orsakas av autoantikroppar riktade mot ett antigen som
finns mellan dermis och epidermis. Man har påvisat aktivering
av mastceller hos patienter med denna sjukdom [16]. Vidare
har man i en djurmodell för bullös pemfigoid funnit att mast-
celler är nödvändiga för att neutrofiler ska vandra in i vävna-
den och för att blåsdermatosen ska uppkomma [17].

Astma. Mastcellens roll vid allergisk astma har diskuterats un -
der många år. Man har t ex sett rekrytering av mastceller i and-
ningsvägarna vid allergisk astma, och man vet också att mast-
celler aktiveras i samband med astma, påvisat genom att man
hittar utsöndrade mastcellsmediatorer i lungsköljvätska och
urin i samband med astmareaktioner. Vidare har kliniska stu-
dier visat att astma korrelerar starkt med en markant infiltra-
tion av mastceller i det lager av glatta muskelceller som finns
alldeles under lungepitelet [18] och att antalet mastceller kor-
relerar med den vävnadsremodellering som är typisk för astma
[19]. Dessutom har djurexperimentella studier givit stöd åt
teorin att mastceller spelar en viktig roll vid astma, då möss
som saknar mastceller utvecklar lägre grad av inflammation
och lägre luftvägsreaktivitet än normala möss [20]. 

Ateroskleros. En rad kliniska studier har visat att ateroskleros i
själva verket är en inflammatorisk process som ofta leder till
att mastceller rekryteras till de aterosklerotiska placken [21].
Det har också föreslagits att mastceller bidrar till ateroskleros
genom att utsöndra kymas (Figur 2), ett enzym som kan klyva
HDL (high density lipoprotein). Genom denna mekanism mot-
verkas HDL:s förmåga att binda upp och transportera bort ko-
lesterolet, vilket kan leda till ansamling av kolesterol i blod-
kärlsväggarna. Detta har varit känt sedan länge, men det är inte
förrän helt nyligen som man har kunnat visa experimentellt att
mastceller kan medverka i aterosklerosprocessen. Tidigare
studier har visat att möss som saknar receptorn för LDL (low
density lipoprotein) spontant utvecklar aterosklerosliknande
skador. Emellertid visade det sig att möss som dessutom sak-
nade mastceller utvecklade betydligt lägre grad av ateroskle-
ros, vilket tyder på att mastcellen kan spela en viktig roll vid
uppkomsten av ateroskleros. I studien fann man bevis för att
mastcellen bidrog till ateroskleros genom att utsöndra inter-
leukin-6 och interferon-γ [22]. Dessa rön stöds också av en an-
nan nyligen publicerad studie, där man såg att aktivering av
mastceller ledde till ökad bildning av aterosklerotiska plack
[23] . 

Artrit. Också vid reumatoid artrit (RA) har mastcellens roll dis-
kuterats. En rad kliniska fynd har antytt att mastceller medver-
kar vid RA. Exempelvis har man sett ökat antal mastceller i sy-
novian i affekterade leder, och man har också påvisat före-
komst av mastcellsprodukter i synovialvätska från RA-patien-
ter. Dessutom har imatinib, ett läkemedel som hämmar mast-
celler (och även andra celltyper) genom att inhibera CD117, vi-
sats ha positiv effekt vid RA. Vidare har djurexperimentella
studier visat att möss som saknar mastceller är nästan helt
okänsliga för experimentellt inducerad artrit [24], och i en ny-
ligen publicerad studie fann vi bevis för att kymas, dvs ett av de
proteaser som lagras i mastcellsgranula, bidrar till patogene-
sen vid autoimmun artrit [25].

Cancer. Ända sedan mastcellen upptäcktes har man sett att
mastceller ansamlas i stromat som omger en rad olika tumörer.
Man har därför antagit att mastceller på något sätt påverkar

tumörerna, men det har inte varit känt på vilket sätt. Påskyn-
dar mastcellen tumörens tillväxt/spridning eller är mastcellen
en del av immunsvaret som motverkar tumörtillväxt/sprid  -
ning? I kliniska studier där man relaterat förekomst av mast-
celler till prognos har man sett exempel på bägge alternativen.
Vid t ex Hodgkins lymfom korrelerar ett ökat antal mastceller
med sämre prognos, medan patienter med diffust storcelligt B-
cellslymfom eller koloncancer uppvisar bättre prognos med
ökat antal mastceller [26, 27]. Vilken funktion mastcellerna
har i olika tumörformer och hur de är aktiverade i olika tumö-
rer kan vi än så länge bara spekulera över. 

Vid Hodgkins lymfom har vi funnit att mastceller och tumör-
celler kan kommunicera med varandra genom en interaktion
mellan CD30 på tumörcellerna och CD30-liganden/CD153 på
mastcellerna. Via denna interaktion stimuleras tumörceller-
nas tillväxt, och mastcellerna frisätter kemokiner som kan bi-
dra till det inflammatoriska infiltrat som är karakteristiskt för
detta lymfom [28, 29]. En utbredd hypotes är att mastceller sti-
mulerar angiogenes och därmed underlättar tumörens försörj-
ning av näringsämnen [30]. Denna teori grundar sig bl a på ett
flertal studier där man använt de mastcellsdefekta mössen. Ett
sådant fynd är att utveckling av skivepitelcancer korrelerar
kraftigt med infiltration av mastceller, och att proteaser (Figur
2) som finns i mastcellsgranula [31] gynnar tillväxten av skiv -
epitelcancer genom att främja angiogenes [32]. I en nyligen
pub licerad studie fann man att möss som saknar mastceller
inte utvecklar experimentellt inducerad pankreascancer. Ett
slående fynd i denna studie, i linje med studien på skivepitel-
cancer, var att mastcellen tycktes underlätta tumörtillväxt
genom att bidra till tumörangiogenes [33].

Mus och människa
En mycket viktig fråga är förstås om de olika fynden gjorda via

fakta 1

Upptäckt. 1878 gjordes upp -
täckten av den tyske fors ka -
ren Paul Ehrlich (nobelprista-
gare 1908). Ordet mastcell
kommer från tyskans »mast«,
som betyder »mätt« eller »väl-
gödd«. Ehrlich trodde att
mastcellerna, på grund av
sina många sekretoriska gra-
nula (Figur 1), gödde den om-
givande vävnaden och be-
nämnde dem därför »Mastzel-
len« (från grekiskans mastos
= bröst).
Utveckling. Mastcellernas för-
stadieceller bildas från den
hematopoetiska stamcellen i
benmärgen. Dessa progenito-
rer till mastceller cirkulerar
därefter i blodbanan. Därifrån
tar de sig till sin slutdestina-
tion ute i en mängd olika väv-
nader, och det är först här de

mognar ut till färdiga mastcel-
ler. 
Lokalisation i kroppen. Mast-
celler finns överallt i kroppen,
men är särskilt rikt förekom-
mande vid gränsytor mot om-
världen, t ex i hud, lungor och
mag–tarmkanal. Mastcellen
är därmed en av de första cel-
lerna som angripande patoge-
ner stöter på, och denna loka-
lisation gör att mastcellen är
väl lämpad att snabbt initiera
ett inflammatoriskt svar. 
Aktivering. Kan på många oli-
ka sätt stimuleras att frisätta
mediatorer (se Tabell I).
Frisättning av mediatorer. Ak-
tivering kan orsaka degranule-
ring, syntes av leukotriener
och prostaglandiner och/eller
nysyntes av proteiner (Figur
2).

»… mastcellen tycktes underlätta 
tumörtillväxt genom att bidra till 
tumörangiogenes …«
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djurexperimentella studier även gäller människa. Dessvärre
(eller kanske dessbättre) har man dock aldrig funnit männi -
skor som helt eller ens delvis saknar mastceller, så det är därför
svårt att extrapolera de fynd som man gjort med hjälp av de
mastcellsdefekta mössen till människa. I kliniska studier har
man i många fall sett en korrelation mellan mastcellsföre-
komst och ett visst sjukdomstillstånd. Därav kan man dra slut-
satsen att mastcellen på något sätt är inblandad, men det kan
vara svårt att säga hur. I många fall ligger det nära till hands att
man tolkar närvaro av mastceller vid en viss sjukdom som att
mastcellen bidrar till sjukdomsförloppet, men det går självfal-
let inte att utesluta att mastcellen kan var en del i försvaret mot
respektive sjukdom eller att mastcellen är närvarande men
inte deltar i någon högre grad. 

Självklart har djurexperimentella studier en rad svagheter,
t ex är det i många fall omdiskuterat huruvida en viss djurmo-
dell överensstämmer med motsvarande human sjukdom. Vi-
dare finns det genetiska olikheter mellan mus och människa
som försvårar tolkningen av resultaten, och dessutom skiljer
sig vävnadsdistributionen av mastceller i mus och människa
[34]. För att kunna dra slutsatser om mastcellens egentliga
funktion vid en viss typ av sjukdom är det därför av vikt att
kombinera djurexperimentella studier med motsvarande kli-
niska studier. 

Om man t ex i en viss sjukdom ser att mastceller ansamlas
och aktiveras kan man anta att mastcellen är inblandad.  För att
få ledtrådar om precis hur mastcellen påverkar en sjukdom kan
man studera hur de mastcellsdefekta musstammarna reagerar
i en modell för motsvarande sjukdom, vilket kan ge mer infor-
mation om på vilken nivå mastcellen bidrar till sjukdomen.
Studier utförda på mus har också fördelen att det numera finns
ett stort utbud av möss som saknar en funktionell variant av
olika gener, knockoutmöss. Om man således finner att mast-
cellen bidrar vid en viss sjukdomsmodell kan man med hjälp av
specifika knockoutstammar ta reda på vilken (vilka) specifik
mastcellskomponent som bidrar till en viss patologisk situa-
tion. 

Sammantaget kan alltså en kombination av kliniska och
djurexperimentella studier ge oss ny, värdefull kunskap om
mastcellens roll vid olika sjukdomar. Vi tror att mus är det
djurslag som man framför allt kommer att använda sig av i
framtida djurexperimentell forskning, men vi ser också en stor
potential i att använda djurslag som genetiskt och fysiologiskt
liknar människa mer än vad möss gör, t ex hund eller gris. En
fördel med att använda sig av dessa djurslag är att de spontant
utvecklar flera sjukdomar som påminner om motsvarande
sjukdom hos människa. 

Kunskapen om mastceller i kliniken
I situationer då man funnit att mastcellen bidrar till en viss
sjukdom är det givetvis önskvärt att blockera mastcellen på nå-
got sätt. Detta kan göras genom att antingen inhibera mast-
cellsderiverade mediatorer (t ex antihistaminer eller kymas-/
tryptashämmare), förhindra mastcellsdegranulering (t ex kro-
moglikat, aktiv beståndsdel i Lomudal) eller slå ut mastcel-
lerna helt och hållet. En nackdel med preparat som slår brett är
att man kan vilja ha kvar mastcellens skyddande effekter vid
t ex bakterieinfektion. Därför är det nödvändigt att utröna ex-
akt hur mastcellen verkar vid olika sjukdomstillstånd. 

Det räcker alltså inte att veta att mastcellen har en roll, utan
vi måste ta reda på de exakta molekylära mekanismerna. Som
ett viktigt led i detta har man nu börjat ta fram musstammar
som saknar var och en av de komponenter som finns lagrade i
mastcellens granula [31]. Vidare finns musstammar som sak-
nar de olika cytokiner som mastcellen antingen lagrar eller fri-

sätter, oberoende av degranulering. Ett problem kan dock vara
att många av de senare inte bara produceras av mastceller utan
också av en rad andra celltyper. Om man t ex finner att en mus-
stam som saknar ett visst cytokin (t ex TNF) uppvisar en för -
änd rad sjukdomsbild kan det vara svårt att ta reda på om det är
TNF producerat av mastcellen eller om det är TNF producerat
av en annan celltyp som står för effekten. För att besvara såda-
na frågeställningar har man nu börjat använda sig av »kondi-
tionella« knockoutstammar, där en viss gen kan slås ut selek-
tivt i en enda celltyp. Nyligen publicerades en studie där man
tagit fram en musstam som kan användas för att selektivt inak-
tivera gener i mastceller [35], och vi tror att denna kommer att
utgöra ett mycket kraftfullt redskap för att ta reda på mastcel-
lens exakta funktion. 

När man väl vet hur mastcellen bidrar till ett specifikt sjuk-
domsförlopp kan man förhoppningsvis skräddarsy behand-
lingsformer som inriktar sig specifikt på en viss egenskap hos
mastcellen. Vi är övertygade om att vår kunskap om mastcel-
lens nyttiga och skadliga funktioner kommer att klarna ytterli-
gare under de närmaste åren, och vi tror att denna nya kunskap
kan komma att användas i nya former av terapier, där man på
olika sätt siktar in sig på mastcellen. 

Svensk mastcellsforskning
I Fakta 2 beskrivs flera tidigare fynd gjorda av svenska forskare,
där viktiga egenskaper hos mastcellen klargjorts. I dag pågår
forskning om mastceller vid en rad svenska laboratorier. Ex-
empelvis leder författarna av denna artikel varsin forskar-
grupp som i huvudsak inriktar sin forskning på olika aspekter
av mastcellens biologi. Ett svenskt nätverk för mastcellsforsk-
ning, MacNet, finansierat av Vetenskapsrådet, bildades nyli-
gen. MacNet anordnar bl a årliga möten och kommer att vara
ett viktigt forum för utbyte av idéer och för etablering av sam-
arbeten inom svensk forskning på mastceller. Intresserade är
välkomna att höra av sig till författarna. 

fakta 2

Svensk forskningshistoria
inom mastcellsområdet
• Erik Jorpes, Karolinska insti-

tutet, klarlade i mitten av
1930-talet strukturen för he-
parin, en av de substanser
som finns lagrade i mast-
cellens granula.

• Börje Uvnäs, Karolinska in-
stitutet, studerade meka-
nismerna för frisättning av
histamin och slow-reacting
substance of anaphylaxis
(SRS-A = leukotriener).

• Lennart Enerbäck, Göte-
borgs universitet, beskrev
på 1960-talet förekomsten

av olika typer av mastceller
i slemhinna och bindväv.

• Bengt Samuelsson, Karo -
linska institutet, studerar
prostaglandiner och leuko-
triener. Fick 1982 nobelpris
tillsammans med Sune
Bergström och John Vane
för sina arbeten kring pro-
staglandiner och relaterade
substanser.

• Klas Norrby, Göteborgs uni-
versitet, har bedrivit mång-
åriga studier kring mastcel-
ler, deras mediatorer och
hur de påverkar angiogene-
sen.

■ Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.

REFERENSER

1. Leslie M. Mast cells show their
might. Science. 2007;317(5838):
614-6.

2. Malaviya R, Ikeda T, Ross E, Abra-
ham SN. Mast cell modulation of
neutrophil influx and bacterial

clear ance at sites of infection
through TNF-alpha. Nature. 1996;
381(6577):77-80, comment 21-2.

7. Schneider LA, Schlenner SM, Fey -
er abend TB, Wunderlin M, Rode-
wald HR. Molecular mechanism of
mast cell mediated innate defense



klinik och vetenskap

läkartidningen nr 12 2009 volym 106 849

against endothelin and snake ven -
om sarafotoxin. J Exp Med. 2007;
204(11):2629-39.

8. Piliponsky AM, Chen CC, Nishimu-
ra T, Metz M, Rios EJ, Dobner PR,
et al. Neurotensin increases morta-
lity and mast cells reduce neuroten-
sin levels in a mouse model of sep-
sis. Nat Med. 2008;14(4):392-8.

9. Metz M, Piliponsky AM, Chen CC,
Lammel V, Åbrink M, Pejler G, et al.
Mast cells can enhance resistance
to snake and honeybee venoms. Sci-
ence. 2006;313(5786):526-30.

11. Grimbaldeston MA, Nakae S, Kales-
nikoff J, Tsai M, Galli SJ. Mast cell-
derived interleukin 10 limits skin
pathology in contact dermatitis and
chronic irradiation with ultraviolet
B. Nat Immunol. 2007;8(10):1095-
104.

12. Lu LF, Lind EF, Gondek DC, Ben-
nett KA, Gleeson MW, Pino-Lagos
K, et al. Mast cells are essential
intermediaries in regulatory T-cell
tolerance. Nature. 2006;442(7106):
997-1002.

13. Hägglund H, Gülen T, Sääf M, San-
der B, Nilsson G. Mastocytos – sjuk-
dom med många ansikten. Utred-
ning och behandling bör ske i sam-
råd med Karolinska Universitets-
sjukhuset. Läkartidningen. 2008;
105(46):3341-7.

15. Alenius H, Laouini D, Woodward A,
Mizoguchi E, Bhan AK, Castigli E,
et al. Mast cells regulate IFN-gam-
ma expression in the skin and
circulating IgE lev els in allergen-
induced skin inflammation. J Aller-
gy Clin Immunol. 2002;109(1):106-
13.

17. Chen R, Ning G, Zhao ML, Fleming
MG, Diaz LA, Werb Z, et al. Mast
cells play a key role in neutrophil
recruitment in experimental bul-
lous pemphigoid. J Clin Invest.
2001;108(8):1151-8.

18. Brightling CE, Bradding P, Symon
FA, Holgate ST, Wardlaw AJ, Pavord
ID. Mast-cell infiltration of airway
smooth muscle in asthma. N Engl J
Med. 2002;346(22):1699-705.

19. Amin K, Janson C, Boman G, Venge

P. The extracellular deposition of
mast cell products is increased in
hypertrophic airways smooth mus-
cles in allergic asthma but not in
nonallergic asthma. Allergy.
2005;60(10):1241-7.

20. Yu M, Tsai M, Tam SY, Jones C,
Zehnder J, Galli SJ. Mast cells can
promote the development of multi-
ple features of chronic asthma in
mice. J Clin Invest. 2006;116(6):
1633-41.

22. Sun J, Sukhova GK, Wolters PJ,
Yang M, Kitamoto S, Libby P, et al.
Mast cells promote atherosclerosis
by releasing proinflammatory cyto-
kines. Nat Med. 2007;13(6):719-24.

25. Magnusson S, Pejler G, Kleinau S,
Åbrink M. Mast cell chymase con-
tributes to the antibody response
and the severity of autoimmune ar-
thritis. FASEB J. Epub 2008 Nov 14.

26. Hedström G, Berglund M, Molin D,
Fischer M, Nilsson G, Thunberg U,
et al. Mast cell infiltration is a fa-
vourable prognostic factor in dif -
fuse large B-cell lymphoma. Br J

Haematol. 2007;138(1):68-71.
27. Molin D, Edström A, Glimelius I,

Glimelius B, Nilsson G, Sundström
C, et al. Mast cell infiltration corre-
lates with poor prognosis in Hodg-
kin’s lymphoma. Br J Haematol.
2002;119(1):122-4.

28. Fischer M, Harvima IT, Carvalho
RF, Möller C, Naukkarinen A, En-
blad G, et al. Mast cell CD30 ligand
is upregulated in cutaneous inflam-
mation and mediates degranula-
tion-independent chemokine se-
cretion. J Clin Invest. 2006;116(10):
2748-56.

31. Pejler G, Åbrink M, Ringvall M,
Wernersson S. Mast cell proteases.
Adv Immunol. 2007;95:167-255.

33. Soucek L, Lawlor ER, Soto D,
Shchors K, Swigart LB, Evan GI.
Mast cells are required for angioge-
nesis and macroscopic expansion of
Myc-induced pancreatic islet tu-
mors. Nat Med. 2007;13(10):1211-8.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


