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Immunglobuliner, også kalt antistoffer er en del av kroppens immunforsvar og er Y-formede 
proteiner som kroppen lager for å bekjempe fremmede substanser, som bakterier og virus. 
Antistoffer kan også brukes i behandling av flere sykdommer. Armene på antistoffproteinet 
gjenkjenner og fester seg til de fremmede substansene, mens den andre enden av antistoffet 
binder seg til reseptorer på celler og komponenter i immunforsvaret slik at de fremmede 
substansene kan bekjempes. På antistoffene er det festet sukkermolekyler, og ulike 
sammensetninger av sukkermolekyler kan påvirke hvordan antistoffene fungerer, for 
eksempel om de vil være anti-inflammatoriske eller pro-inflammatoriske og hvilke 
reseptorer de binder seg til. I dette doktorgradsarbeidet har jeg kartlagt ulike mønstre av 
sukkermolekyler (glykosylering), på antistoffer i forskjellige sammenhenger for å øke 
forståelsen av hvilken effekt glykosyleringsmønsteret kan ha. Betydelige forskjeller i dette 
mønsteret ble funnet. 
 
Immunglobulin G, IgG, fra tre forskjellige kilder ble studert; IgG som ble produsert på 
laboratoriet, humane IgG antistoffer som ble dannet på ulike tidspunkter etter vaksinasjon 
og IgG antistoffer fra gravide som har utviklet antistoffer som angriper fosterets blodplater. 
Det ble funnet interessante forskjeller i glykosyleringsmønsteret i alle disse tre gruppene. 
Glykosyleringsmønsteret i IgG produsert på laboratoriet viste forskjeller mellom både ulike 
cellelinjer, ulike IgG subgrupper og ulike høstingstidspunkt. Mønsteret etter vaksinasjon 
endret seg etter både vaksinetype og tidsintervall etter vaksinasjonstidspunktet, mens 
antistoffene hos de gravide som var rettet mot fosterets blodplater viste et annet mønster 
enn bakgrunnsantistoffene. Disse funnene gir verdifull informasjon om antistoffers rolle og 
effekt i ulike sammenhenger.  
 
Ved fremstilling av antistoffer til terapeutisk bruk kan kunnskap om antistoffers 
glykosyleringsmønstre bidra til å lage tilpassede antistoffer som er mer effektive. I 
forbindelse med vaksinasjon tyder resultatene på at det bør gjøres større studier for å 
undersøke om glykosyleringsmønstre kan bidra til å styre antistoffresponsen. Dette vil 
forhåpentligvis kunne bedre fremtidens vaksinasjonsprogrammer. For de gravide som 
utvikler antistoffer som angriper fosterets blodplater kan våre funn bidra til utvikling av 
tester som kan gjenkjenne antistoffer med spesifikke mønstre. Dermed kan tilstanden 
detekteres tidligere, slik at behandling og forebyggende tiltak kan igangsettes.    
 
Kartlegging av slike glykosyleringsmønstre kan derfor ha stor betydning i ulike aspekter av 
medisinsk behandling og diagnostisering.   
 

 


