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Mål:  
•  Å presentere noe av forskningen som gjøres 

ved LIIPAT/CIR for å øke forståelsen av 
mekanismer ved luftveisallergi  

Oversikt: 
•  Bakgrunn 
•  Presentasjon av to studier fra min avhandling: 

 ”T lymphocytes in upper airway allergy: Effector T 
cells and regulatory T cells in pollen induced allergic 
rhinitis”. 

•  Konklusjon 
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Th2-celler er viktige ved allergi. Allergen tas opp av dendrittiske celler i 
neseslimhinnen og presenteres for T-celler som aktiveres. Th2 celler 
dominerer ved en allergisk reaksjon. 
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Studie 1: 
  Å undersøke om regulatoriske T- celler øker i 

neseslimhinnen hos pollen-allergiske pasienter eller 
hos ikke-allergiske kontroller etter nasal 
allergeneksponering. 

Mål for de presenterte studiene: 

Studie 2: 
 Er det mulig å detektere en allergisk T-celle respons i 
neseslimhinnen uten rekruttering av T-celler fra 
lymfeknutene?  
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Biopsier 

Nasal 
eksponering 

Studie 1: 
12 pollenallergiske pasienter,  7 ikke-allergiske kontroller ble eksponert for 
relevant allergen i 7 dager utenfor pollensesongen. 5 gressallergiske pasienter 
ble eksponert med placebo. Biopsier ble tatt før eksponering, etter 24 timer og 
etter 7 dager. 
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1. Rekrutterte pasienter og 
friske kontroller 

2. Tok biopsi 
fra chonca inf. 

3. Dyrket biopsiene i 
24 timer med og 
uten allergen. 

4. Frøs ned biopsien 
og mediet hver for 
seg. 

luft 

væske 

biopsi 

Studie 2:  
Nesebiopsier ble tatt fra pollenallergiske pasienter og friske kontroller. 
Biopsiene ble deretter dyrket i 24 timer med og uten allergen. Biopsien 
og dyrkningsmediet ble analysert. 
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1.  Regulatoriske T-celler øker i neseslimhinnen ved 
allergeneksponering hos allergikere. 

–  Induksjon av regulatoriske T-celler i slimhinnen 
ved allergisk rhinitt kan være et mulig 
angrepspunkt for behandling. 

2.  T-celler kan aktiveres direkte i neseslimhinnen og skille ut IL-5. 

–  Påvirkning av T-celle aktivering i neseslimhinnen 
for å redusere IL-5 kan hemme den allergiske 
reaksjonen. 

–  Denne modellen kan være nyttig for å teste ut 
medisiner. 

Konklusjon 
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 Fordi allergi i øvre og nedre luftveier henger 
sammen, kan forskning på mekanismer ved 
allergi i øvre luftveier, også øke forståelsen for 
mekanismer ved allergi i nedre luftveier! 

 ”United airways” 

Konklusjon 
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