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En gravid kvinna bär under nio månader ett foster som är delvis främmande för hennes 

immunförsvar, eftersom det till hälften härstammar från pappan. Trots att vårt immunförsvar 
är programmerat att stöta bort allt främmande som kommer in i kroppen, såsom virus, 
bakterier eller ett transplanterat organ, tolereras fostret av mammans immunförsvar vid 
normala graviditeter. De flesta tidiga missfall beror på kromosomavvikelser, d.v.s. genetiska 
fel hos fostret. Det finns dock graviditetskomplikationer som man inte säkert vet orsaken till 
och här kan immunförsvaret vara inblandat. För att på längre sikt kunna behandla och undvika 
dessa komplikationer behöver man först till fullo förstå hur immunförsvaret fungerar under 
normal graviditet. Vissa förändringar i immunförsvaret är nödvändiga för att fostret ska 
accepteras men de får inte bli för kraftiga eftersom kvinnan behöver ha kvar ett fullgott skydd 
mot infektioner under graviditeten. Därför är förändringarna mer utpräglade lokalt i 
livmodern än i blodet. 

Immunförsvaret spelar en dubbel roll i livmodern vid graviditet. Dels krävs en i någon 
mån aggressiv och inflammatorisk reaktion för att moderkakan ska kunna fästa och växa in i 
livmoderväggen ordentligt. Motstående till denna aktivering av immunförsvaret måste 
reaktionerna mot fostret vara dämpade för att förhindra avstötning. Denna dubbla roll 
bekräftas i avhandlingen där det visas att ett flertal reglerande proteiner, s.k. cytokiner, med 
skilda effekter på immunförsvaret, produceras och utsöndras av celler i livmoderslemhinnan 
vid graviditet. Två av de celltyper som bidrar till denna produktion är s.k. NK-celler och 
makrofager. Makrofagerna studeras ingående i avhandlingsarbetet och visar förutom 
cytokinproduktion även andra funktioner som är viktiga för att skapa tolerans mot fostret och 
för att främja en korrekt tillväxt av moderkakan. Makrofagers funktion vid graviditet är bara 
sparsamt studerad tidigare och resultaten från avhandlingen öppnar många nya vägar för 
studier av dessa celler. 

Avhandlingen bidrar med ny kunskap om immunologiska mekanismer vid normal 
graviditet och framtida studier kommer att visa hur denna kunskap kan användas kliniskt. 


