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Hva er NK-celler? 
NK-celler er en undergruppe av lymfocyttene, som tilhører den medfødte delen av 
immunsystemet, i motsetning til B- og T-lymfocyttene (Abbas og Lichtman 
2003). Mens de sistnevnte må stimuleres av spesifikke antigener og oppformeres 
ved klonal ekspansjon før de utøver sin funksjon (adaptivt immunsvar), vil NK-
cellene reagere raskt på ulike stimuli, men ikke selekteres på grunnlag av 
antigenspesifisitet, og heller ikke gi langtids antigenspesifikk hukommelse. NK-
celler gjenkjenner primært celler som er infisert og/eller som har mangelfull eller 
kroppsfremmed uttrykk av vevsforlikelighetsantigen (MHC) klasse 1 på 
overflaten. NK-cellen har to hovedfunksjonsmåter: enten å drepe den infiserte, 
defekte eller fremmede cellen, eller å utskille cytokiner (cellesignalstoffer), først 
og fremst interferon gamma (IFNγ), som aktiverer andre deler av immunsystemet, 
spesielt makrofager. NK-celler regnes i dag som helt sentrale komponenter av 
infeksjonsforsvaret, særlig ved intracellulære infeksjoner, foruten å ha vesentlig 
betydning innen kreft- og transplantasjonsmedisin. I den siste tiden har NK-cellers 
betydning som regulatorer i det adaptive immunsystemet også blitt trukket fram. 
 
NK-celler hos mennesker, mus, husdyr og fisk 
NK-celler ble identifisert for om lag 30 år siden, og det meste vi vet om disse 
cellene i dag stammer fra forskning på mennesker, mus og til dels rotter. Cellene 
karakteriseres ved deres morfologi, funksjon og uttrykk av overflatemarkører. De 
fleste av disse markørene er også funksjonelle reseptorer, av både aktiverende og 
hemmende art. Repertoaret av reseptorer varierer vesentlig mellom mennesker og 
gnagere, og en kan derfor stille spørsmål ved om gnagere er en godt egnet modell 
for å studere NK-celler hos mennesker og andre høyerestående pattedyr. 
 
Hos husdyr har en manglet spesifikke markører for å påvise NK-celler. Selv om 
det er i sirkulerende blod de fleste NK-cellene normalt befinner seg, utgjør de 
normalt bare få prosent av lymfocyttene (1-4% hos storfe). Dyrkning av NK-celler 
in vitro har i tillegg krevd vekstfaktorer, spesielt interleukin-2 (IL-2), fortrinnsvis 
fra samme dyreart, noe som ikke har vært allment tilgjengelig. Celler som ligner 
på NK-celler er likevel funnet hos flere husdyr (Evans og Jaso-Friedmann 1993), 
samt hos visse fiskearter (Yoder 2004). 



 
Nylig har imidlertid en rekke NK-reseptorer blitt karakterisert hos storfe (Storset 
et al.  2003), og det har vist seg at NK-celler hos storfe ligner mer på menneskers 
enn det NK-celler hos gnagere gjør. Ved hjelp av et monoklonalt antistoff mot en 
NK-spesifikk overflatemarkør har vi utviklet en metoder for isolering og 
kultivering av bovine NK-celler, og beskrevet sentrale karakteristika hos disse 
(Storset et al. 2004). Med denne metodikken har vi studert 254 storfe og vist at 
antall NK-celler i blod er høyest hos kalver, avtar hos kviger, for så å stige 
moderat igjen hos voksne dyr (Kulberg et al. 2004). Disse dyrene var delt mellom 
to NRF-linjer selektert for høy protein i melk eller lav mastittforekomst, men 
ingen forskjell mellom gruppene ble påvist. 
 
Betydningen av kunnskap om NK-celler for husdyrhelse 
I veterinær sammenheng har NK-celler først og fremst betydning ved infeksjons-
sykdommer, spesielt intracellulære patogener som virus, visse bakterier og 
encellede parasitter (protozoer). Kunnskap om cellulære mekanismer i både det 
medfødte og adaptive immunsystemet er viktig både for å forstå patogenese og å 
utvikle effektiv beskyttelse. Klassiske vaksiner som gir dannelse av spesifikke 
antistoffer og fortrinnsvis virker ekstracellulært, gir vanligvis ikke fullgod 
immunitet ved slike infeksjoner. 
 
En gruppe sykdommer der NK-celler har vist seg sentrale i immunforsvaret, er 
infeksjoner med protozoer som bl.a. Toxoplasma. En nær slektning av denne, 
Neospora caninum ble påvist første gang av en norsk gruppe (Bjerkås et al.  
1984). Parasitten, som har hund som mellom- og endevert, har siden blitt kjent 
som en viktig årsak til abort hos storfe verden over. I motsetning til ved 
toxoplasmose gir ikke infeksjon varig beskyttelse, og effektive vaksiner er ennå 
ikke utviklet (Innes et al. 2002). I samarbeid med Veterinærinstituttet arbeider vi 
nå med å belyse NK-cellenes rolle ved Neospora-infeksjon hos storfe. Foreløpige 
resultater viser at NK-celler aktiveres av Neospora og at celler infiserte med disse 
parasittene er mottakelige for NK-celle-mediert drap. 
 
I diagnostikken av en annen viktig gruppe sykdommer hos drøvtyggere, 
tuberkulose og paratuberkulose, kan cellemediert immunitet måles som IFNγ- 
respons på antigener fra de forårsakende bakteriene (Mycobacterium spp.). 
Grunnlaget for at denne testen har vært regnet som spesifikk, er at 
”hukommelses”-T-lymfocytter gir opphavet til IFNγ-produksjon, hvilket vil si at 
kun dyr som har vært utsatt for bakteriene allerede vil gi positivt utslag. En del 
uspesifikke resultater har imidlertid ikke latt seg forklare, men ettersom det har 
blitt kjent at NK-celler hos andre arter kan reagere på slike antigener med IFNγ-
produksjon, kan NK-celler være en mulig kilde til slike falske positive testsvar. 



Dette viser at kunnskap om NK-celler er viktig for å tolke og eventuelt modifisere 
slike diagnostiske tester. 
 
Konklusjon 
Mye er ennå ukjent om NK-celler, ikke minst det komplekse samspillet mellom 
disse cellene og andre deler av immunsystemet. Hos mus og menneske går 
utviklingen raskt på dette feltet, men hos husdyr gjør ennå mangel på spesifikke 
reagenser denne forskningen vanskelig. Studier av NK-celler hos storfe ved hjelp 
av nyutviklede metoder, vil kunne gi både økt forståelse av sykdomsmekanismer, 
infeksjonsforsvar hos dyret, samt muligheter for bedret sykdomsforebygging og 
diagnostikk. Ettersom storfe sannsynligvis står nærmere mennesker enn gnagere 
på dette området, vil studier av NK-cellenes funksjoner hos storfe også kunne 
være av interesse for humanmedisinen. 
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