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Cellpatologi
Reversibel cellskada (degeneration) inkl fettdegeneration och hydrop
degeneration
En av de morfologiska förändringarna är cellulär svullnad som beror på hydrop degeneration
som i sin tur beror på skador på cellens mekanismer för volymreglering (= reglering av
jonkoncentrationer i cytoplasman). Denna reglering involverar tre komponener:
plasmamembranet, Na+-pumpen i plasmamembranet och tillgången på ATP.

Celldöd; nekros, apoptos
Nekros är en patologisk skada på organismen som leder till celldöd leder till skada på
organismen. Den kan induceras av skador på organeller men kan även vara ett resultat av
apoptos. Den uppstår på grund av störning i balanasen mellan ICV och ECV och leder till en
irreversibel cellskada. Den kan i sin tur bero på fyra faktorer (där kalciumnivåernaär de
viktigaste):
-

Energi
Intakt plasmamembran
Intakta jonkanaler
Normal interaktion mellan cytoskelettet och plasmamembranet






Minskat blodflöde - minskad transport av syre
och näring (glykos) via blodet. Vissa celler klarar
sig bätre tack vare glykogendepåer eller att de kan
upprätthålla en anaerob metabolism för ett tag.
Den leder dock till en överproduktion av laktat
som minskar det intracellulära pH:t.
ATP brist - påverkan på pumpar i
plasmamembranet som leder till felaktig
jonbalans. Na+ ackumuleras inne eftersom
Na+/K+-pumpen inte kan fungera. Det leder till att
Na+/H+-pumpen aktiveras för att pumpa ut H+ för
att bibehålla intracellulärt pH. Det i sin tur leder
till en ännu större ackumulering av Na+
intracellulärt, vilket aktiverar Na+/Ca2+-pumpen
som pumpar ut Na+ i utbyte mot Ca2+. Normalt
skulle sedan Ca2+ pumpas ut genom en ATPdriven kalciumpump, men nu ackumuleras det
istället intracellulärt.
Hög[Ca2+]i aktiverar fosfolipas A2 som bryter ner
fosfolipider i plasmamembranet vilket leder till
att fria fettsyror och lysofosfolipider frisätts som
fungerar som inflammationsmediatorer och löser
upp cellmembranet. Ca2+ aktiverar även
proteasomer som bryter bidningen mellan






membarnet och cytoskelettet vilket gör att cellen förlorar sin form (den blebbar).
Kombinationen av elektrolytrubbningar och ökad cellpermeabilitet får cellen att
svälla.
Syrebristen påverkar elektrontransportkedjan i mitokondrien vilket leder till ökad
produktion av ROS som orsakar peroxidering av membranfosfolipider. Denna
attack inhiberar elektrontransportkedjan och minskar möjligheten till ATPproduktion.
Skada på mitokondiren ökar även frisättning av cytokrom c till cytosolen vilket
leder till förlust av cytokrom c från elektrontransportkedjan. Det minskar
ytterligare ATP-syntesen (vilket även kan leda till apoptos).
Cellen dör. När cellen inte längre kan hålla ihop som en metabol enhet går den i
nekros och aktiverar en inflammatorisk process.

Apoptos är nödvändigt för embryonal organutveckling, för reglering av antalet celler i många
vävnader (epidermis, GI-kanalen, levern) och fungerar även som en självförsvarsmekanism
vid infektioner och mutationer (irreversibla DNA-skador).
Apoptotiska celler känns igen av sin uppdelning och förminskning (pyknos) av kärnan. En
viktig skillnad mellan apoptos och nekros är att apoptos endast involverar en cell eller en liten
grupp av celler, medan nekros drabbar större cellpopulationer. Dessutom leder apoptos oftast
inte till inflammation. Apoptotiska processen involverar:
-

Nukleär kondensation och fragmentering
Segregation av organeller till distinkta regioner
Blebbning (förlorad cellform) av plasmamembranet och membranbundna cellfragment

Apoptos är den slutliga effektormekanismen som kan initieras av många olika stimuli. De
flesta enzymer i signalvägen tillhör en familj av cysteinproteaser kallade kaspaser. De
apoptosinitiatorer som man kan mest om är TNF-α (fri cytokin) och Fas-ligand (bundet till
plasmamembranet i vissa celler). Dessa binder till sina respektive receptorer, TNFR och Fas,
vilka innehåller speciella aminosyrasekvenser, kallade dödsdomäner, i sina cytoplasmiska
svansar. Dessa fungerar som dockningsplats för dödsdomäner på andra proteiner som deltar i
signaltransduktionen som leder till apoptos. När liganderna binder in till sina receptorer
aktiveras signalmolekyler, speciellt prokaspas 8 som konverteras till kaspas 8. Detta aktiverar
i sin tur kaspaskaskaden. Kaspas 3, 6 och 7 aktiverar ett antal nukleära enzymer som PARP
som medierar fragmentering av kärnan och apoptos.
Aktivering av kaspaskaskaden sker även när T-mördarceller känner igen en cell som tillverkar
främmande proteiner. Dessa släpper då ut perforin (vilket bildar en por i membranet i vilken
granzymet kan komma in) och granzym B (som aktiverar prokaspas 2, 8 och 9 direkt).
Mitokondriemembranet är en viktig regulator i balansen mellan apoptos och överlevnad då
det innehåller proteiner i bcl-2-familjen som antingen är pro- och antiapoptotiska. Cytokrom c
är en viktig faktor för apoptos. Denna är normalt bunden till fosfolipiden kardiolipin i det inre
mitokondriemembranet och är bland annat en del av elektrontransportkedjan. ROS orsakar
apoptos genom att öka permeabiliteten i mitokondriemembranet så att cytokrom c flödar ut
och aktiverar kaspaskaskaden (se nekros).

Comment [RdM1]: Är även svaret på
mekanismerna för cellskada

DNA-skada initierar transkriptionsfaktorn p53 vilket leder till apoptos genom att öka syntesen
av proapoptotiska proteiner som Bax (mitokondriellt) och Fas (dödsreceptorn). p53 kan dock
initiera apoptos utan att påverka transkription. Mekanismen med vilken mitokondrien har en
så kraftig effekt på apoptos är genom att bcl-2-dimerer i mitokondriemembranet binder
proteinet Apaf-1 samtidigt som porer i mitokondriemembranet öppnas och cytokrom c läcker
ut. Cytosolärt cytokrom c aktiverar Apaf-1 vilket konverterar prokaspas 9 till kaspas 9 vilket
initierar kaspaskaskaden.
p53 är som sagt viktigt för programmerad celldöd. Därför har vi en noggrann balans mellan
stabilisering och nedbrytning av detta protein. p53 binder bland annat till MDM2 vilket leder
till degradering genom ubiquitinering. Molekylära modifikationer av cellen (strukturella
förändringar, mutationer) minskar interaktionen med MDM2 vilket leder till ackumulering av
p53 och således apoptos.
p53 binder till områden med DNA-skada och aktiverar proteiner som får cellen att stanna i G1
så att DNA-reparationsmekanismer får tid att jobba. Det styr också reparationsenzymerna till
rätt plats och ökar deras syntes. Om skadan inte kan repareras aktiverar p53 apoptos enligt
ovan.

Mekanismer för Syreradikaler, Lipidperoxidation:
Patogena cellskador påverkar främst membranen, mitokondrierna, cytoskelettet samt cellens
DNA, de leder ofta till skador på de andra.
ROS:
Skador på cellen (ex. elektrontransportkedjan i mitokondrien)
kan sätta balansen mellan ROS och de skyddande systemen ur
spel och cellen utsätts för oxidativ stress. Ett överskott på
syreradikaler kan bland annat bildas vid metabolismen av vissa
toxiner och droger, vid strålning eller av granulocyter vid en
inflammation. ROS leder till flera skadliga effekter:
-

-

Lipidperoxidation i membranen, med ökad permeabilitet
eller membranruptur som följd.
Oxidering av tiolgrupper hos proteiner, vilket
exempelvis skadar Na+/K+-pumpen och leder till
aktivering/inaktivering av sekundära budbärare.
Oxidering av DNA vilket bland annat leder till brott på
strängen och korslänkar vilket verkar mutageniskt.
Denaturering av proteiner som enzymer genom att ändra
deras struktur.

Dessutom löper ischemisk vävnad risk att skadas av
syreradikaler vid reperfusion, det vill säga när blodflödet
återställs till en vävnad. Detta beror främst på tre olika faktorer:
-

Vid ischemi ansamlas hypoxantin, som är en metabolit av ATP, i cellen. När
syretillförseln plötsligt återställs reagerar detta överskott av hypoxanthin med enzymet
xantinoxidas (som kräver O2) och det reaktiva H2O2 bildas i stor mängd. Xantinoxidas

-

-

kan inhiberas med allopurinol, vilket ofta ges till patienter med hjärtinfarkt för att
förhindra oxidativ stress i den ischemiska vävnaden.
Den andra faktorn är att det återställda blodflödet för med sig leukocyter som reagerar
på den skadade vävnaden genom att sätta igång en inflammation. Detta leder till
utsläpp av ROS från bland annat neutrofiler.
Den tredje faktorn beror på att mitokondrierna läcker ut en stor mängd syreradikaler
när blodtillförseln plötsligt återställs. Energiberoende scavengermekanismer och
antioxidanter är slagna ur spel och cellen klarar inte av att ta hand om allt ROS.

Ansamling av intracellulärt järn (kallas hemosideros) kan förvärra oxidativ stress genom att
järnet katalyserar bildandet av hydroxylradikaler.
Olika reaktiva syrespecies är bland annat superoxid (O2-) som bildas av mitokondrien då
elektroner läcker ut, via xantinoxidasreaktioner och aktiverade fagocyter. En farligare art är
dock väteperoxid (H2O2) som bildas från superoxid via superoxiddismutas och i neutrofiler
via NADPH-oxidas samt från xantinoxidas. Den farligaste typen av ROS är dock
hydroxylradikalen (OH) som är mycket reaktiv och bland annat kan bildas via reaktioner
mellan fritt järn och väteperoxid. Även NO är en ROS som bildas av enzymet NO-syntas från
aminosyran arginin som bildar citrullin.
Generellt kan man säga att oxidativ stress antingen beror på ett överskott av ROS eller en för
liten mängd antioxidanter. De senare kan vara vitamin C och E samt enzymer som
superoxiddismutas (omvandlar superoxid till väteperoxid och syrgas i mitokondrien, cytosol
och extracellulärt), katalas (omvandlar väteperoxid till vatten och syrgas i peroxisomen) samt
glutation.
Vitaminerna fungerar som antioxidanter genom att terminera propageringen av
lipidperoxidation i exempelvis membran. Detta sker genom att vitamin E, som är
membranbunden, själv bildar en mycket svagt reaktiv radikal istället för att en ny lipidperoxid
bildas.
Glutation är en central molekyl (tripeptid) i försvaret mot ROS. Denna kommer att verka
genom att peroxiderade molekyler (har en ROOH-grupp) reagerar med två glutationmolekyler
som donerar två H+. Detta ger en vattenmolekyl, en molekyl som inte längre är peroxiderad
(ROH) samt en hopkopplad molekyl bestående av två glutation. Det senare sker genom en
svavelbrygga som skapas när vätegrupperna försvann.
ROOH + 2 GSH  H2O + GSSG + ROH
Glutation finns intracellulärt i alla celler men ej i blod. Det är ansvarigt för att återbilda
antioxidanter till sin aktiva reducerade form och glutation återreduceras sedan själv via en
reaktion med NADPH + H+.
Tioredoxinsystemet bildas av tioredoxin, tioredoxinreduktas och NADPH. Reduktaset
kommer att reducera tioredoxin genom att NADPH + H+ donerar de två vätegrupperna så att
en svavelbrygga istället bildar två tiolgrupper (SH). Det är detta system som gör att
antioxidanter inte tar slut utan kan oxideras och sedan reduceras om och om igen (gäller bland
annat vitamin E och C samt vitamin Q10). Det enda som kärvs är således en konstant bildning
av NADPH. Systemet kan även reducera sammanbundna proteiner via samma reaktion.

Cellulärt försvar och återhämtning:
Celler är inte statiska enheter, utan kan i många fall adaptera till ändrade förhållanden. Dessa
adaptiva mekanismer kan delas upp i tre typer:
-

-

Ökad cellulär aktivitet (hyperplasi eller hypertrofi) vid ökad påfrestning på vävnad
eller vid ökad hormonell stimulering av vävnad.
Minskad cellulär aktivitet (atrofi eller
involution) vid minskad påfrestning, minskad
hormonell stimulans eller denervering.
Förändring av morfologi (metaplasi) vid
förändringar i cellens närmiljö.

När den påverkande stimulin ligger utanför gränsen för
det normala kallar man det en patologisk stimuli. Celler
kan använda mekanismerna ovan för att bättre överleva
i en patologisk omgivning. Akut allvarlig stress leder
ofta till reversibel eller irreversibel cellskada, medan
kronisk, mild stress leder till adaptation.
När celler utsätts för patologiska stimuli påvisar de
även en serie metabola förändringar känd som cellens
stressrespons. Denna respons kommer snabbt igång och
minimerar cellskada och främjar överlevnad. Stressade
celler stänger ner generna som kodar för normala
strukturella vardagsproteiner och uttrycker istället en
grupp cellstressgener som har skyddande eller
organiserande funktioner. Så kallade heat shockproteiner (HSP) utgör en huvudgrupp av dessa
stressproteiner. Stressproteinerna uttrycks även under
normala förhållanden, men vid stress ökar nivåerna.
HSP fungerar som chaperoner och binder transient till
normala eller skadade proteiner för att förhindra
denaturering. Även ubiquitin är klassat som en HSP.
Detta protein binder till denaturerade proteiner och
märker dessa för proteolys i proteasomen. I celler som
är utsatta för konstant stress kan aggregat av abnormala
strukturer och ubiquitin bildas och synas som så kallade
inklusionskroppar i cytoplasman.
I vissa fall räcker inte cellens försvarsmekanismer till
och cellen går i apoptos eller nekros. Detta öde kan
bero på att den patologiska stimulin överväldigar både
cellens stressrespons samt dess adaptiva egenskaper.
Det kan även bero på att cellen är speciellt känslig för
ändringar i den extracellulära miljön. Cerebrala neuron
är till exempel mycket mer känsliga än fibroblaster.
Om skadan däremot är subletal, kan cellen återhämta sig genom autofagi av skadade
strukturer. Autofagi innebär att oönskade molekyler och organeller innesluts i ett membran

(med ursprung i ER) och sedan fuserar med en lysosom där de bryts ned. Cellstressresponsen
hjälper förstås också till för att cellen ska återhämta sig.

Ektopisk förkalkning:
Patologisk avlagring av kalciumsalter i vävnader som exempelvis ögon, artärer, lungor och
andra organ. Orsak är överskott på vitamin D eller PTH.

Pyknos, karyolys, karyorrexis
Kärnan i en nekrotisk cell blir först liten, kondenserad och starkt basofilt färgad med
hematoxylin. Denna förändring kallas pyknos.
Sedan blir den pyknotiska kärnan fragmenterad i ett flertal partiklar, denna förändring kallas
för karyorrhexis.
Till sist bryts kärnan ner helt eller kastas ut från cellen, detta kallas för karyolys.

Postmortala förändringar
Vid död uppkommer en rad tidiga och sena tecken som hjälper läkaren att kunna avgöra om
hjärnans funktioner är totalt och oåterkalleligt utsläckta vilket krävs för dödsförklaring.
Tidiga tecken (uppkommer i nära anslutning till döden):
- Upphörande av cirkulationen:
Denna påvisas lättast genom auskultation (ej endast pulspalpation då pulsationerna kan vara
svaga) eller genom EKG-undersökning. Avsaknaden av hjärtverksamhet är ett säkert
dödskriterium om auskultation eller EKG-undersökning utförts korrekt. Vid auskultation bör
man lyssna efter hjärttoner minst 2 minuter i följd. En rak EKG-remsa under motsvarande
tidsperiod är även tillfyllest. Speciell försiktighet måste vid auskultation iakttagas vid fetma,
nedkylning (vid kraftig nedkylning kan hjärtfrekvensen vara reducerad till 10-12 slag/minut
och därvid kan QRS-komplexen vara så breddökade att de kan feltolkas som artefakter) och
efter omfattande blödning.
- Upphörande av andningen:
Andningsstillestånd påvisas lättast genom auskultation som bör ske under minst 2 minuter.
Andningspauserna vid Cheyne-Stokes-andning kan vara upp till 20 sekunder.
- Ögonförändringar:
Upphävd cornealreflex, vidgade pupiller utan ljusreaktion, förändringar i näthinnans kärl och
minskning av det intraokulära trycket kan observeras omedelbart efter döden. Förändringar i
näthinnans kärl kan ses vid ögonspegling och består i att blodpelarna i retinalkärlen
fragmenterats. Cirka 15 minuter efter att döden inträtt är fragmenteringen fullt utvecklad.
Cirka en halvtimme efter dödens inträde har det intraokulära trycket sjunkit till en fjärdedel.
Tache noire sclerotique som uppkommer när ögonlocken ej slutits i samband med dödsfallet
är senare dödstecken. De består av brungula tvärgående missfärgningar inom de områden av
sklera som ej är täckta av ögonlock. Fläckarna ses vanligen först några timmar efter döden,
ibland först efter flera dygn och blir långsamt allt tydligare.
-

Hudblekhet samt förlust av hudens normala elasticitet

-

Primär muskelslapphet:

Det totala upphävandet av muskeltonus i dödsögonblicket medför en påfallande avslappning
av muskulaturen. Detta leder till att de muskeldelar som bildar kroppens kontaktytor med
underlaget blir helt plana till skillnad från den antytt runda formen som ses hos en levande. På
en ryggliggande person framträder detta bäst över skulderblad, säte och vader.
Sena dödstecken (uppkommer en tid, timmar till dygn, efter döden och utvecklas progressivt
vilket kan ge dödstidpunkt):
- Likfläckar (livores mortis):
Dessa är ett hypostasfenomen då blodet i frånvaro av hjärtats aktivitet sjunker till lägst
belägna kärlnät och bildar blåröda, flammiga, ihopflytande hudmissfärgningar på ej
understödda eller komprimerade kroppsdelar. Likfläckar blir synliga inom 20-30 minuter vid
hastiga dödsfall. De är blekare eller kan helt saknas vid extrem anemi.
I samband med förruttnelse tränger blodet ut genom kärlväggarna och missfärgar intilliggande
mjukvävnad. Detta blir synligt som en brungrön marmorerad kärlteckning, oftast på hals,
armar och ben.
- Likstelhet (rigor mortis):
Efter den primära muskelslappheten inträder gradvis en lätt förkortning av såväl glatta som
tvärstrimmiga muskelceller och muskelgrupperna stelnar i neutral balans mellan agonister och
antagonister. Den biokemiska bakgrunden för denna process är ej helt känd, men en faktor är
utströmning av muskelns ATP-reserv vilket gör att myosinhuvudena inte kan lossna från
aktinfilamenten och således fastnar i ett visst läge. Stelheten märks först i käck- och
nackmuskulatur, sprider sig distalt och når till sist armarna. Efter cirka 12 timmar är under
normala förhållanden likstelheten komplett. Den försvinner dock gradvis i samband med
förruttnelsen och ersätts av sekundär muskelslapphet. Stelheten kvarstår längst i större
muskler.
- Likkyla (algor mortis):
När organismens energiproduktion upphör sjunker temperaturen i vävnaderna gradvis och
närmar sig omgivningens temperatur. Kylan märks först på näsa, panna, fingrar och tår. Hur
snabbt nedkylningen sker beror på bland annat omgivande temperatur, luftfuktighet, klädsel,
hull och så vidare.
- Likomvandling:
Den döda kroppens nedbrytning består i en kombinerad effekt av autolys och förruttnelse.
Autolys är en endogen, aseptisk process, som orsakas av celldöd på grund av energibrist och
påföljande frisättning av lytiska enzym. Förruttnelsen är en mikrobiell process som verkställs
av anaeroba, gasbildande tarmbakterier som sprider sig via blodkärlen. Vid dödsfall i septiska
tillstånd har bakteriespridningen redan skett under livet och förruttnelsen sker därför
snabbare.
Ett tidigt förruttnelsetecken är en grönaktig missfärgning av bukens framsida som börjar i
nedre högra kvadranten och följer colons förlopp. Det är svavelalstrande bakterier i
tjocktarmen som diffunderar ut och ger sig på hemoglobinet med bildning av
sulfmethemoglobin och metallsulfider som följd. Förruttnelsen leder vidare till utbredd
missfärgning, vävnadssvullnad och vätskeutträde av naturliga öppningar. Slutstadiet av den
vätske- och gasbildande processen är total skelettering av kroppen.
-

Intorkning:

I en död som vistas i torr miljö med hög temperatur och snabb luftväxling sker en
vätskeförlust och allmän läderaktig omvandling av mjukdelarna istället för sönderfall. Detta
kallas mumifiering.

Känna till
Parenkymatös degeneration, Hyalin degeneration, Slemdegeneration, Fibrinoid
Degeneration
Koagulationsnekros, Ostig nekros, Gumma, Förvätskningsnekros,
Fettvävsnekros, Enzymatisk nekros, Traumatisk nekros, Gasgangrän, Fibrinoid
nekros, Hemosideros, Antrakos
Koagulationsnekros: Definitionen på koagulationsnekros är denaturation av både
strykturella och enzymatiska proteiner. Vid koagulationsnekros är den döda vävnaden fast och
blek, som om den stelnat. Mycket av den ursprungliga vävnadsstrukturen och cellerna kan
fortfarande ses trots att cellerna har gått i nekros. Antagligen äger denna typ av nekros rum
när de drabbade cellerna inte har tillräckligt mycket lysosomer för att helt bryta ned cellen.
Den vanligaste anledningen bakom koagulationsnekros är ocklusion av ändartär.
Ostig nekros: Ostig nekros (caseous necrosis) är en beskrivning på död vävnad som är mjuk
och vit, ungefär som mjukost. Den nekrotiska vävnaden utgörs här av en odefinierad
proteinaktig massa. Till skillnad från koagulationsnekros så finns ingenting kvar av den
ursprungliga vävnadsarkitekturen. Denna typ av nekros är alltid förknippad med tuberkulos.
Gumma: Gumma (gummatous necrosis) liknar ostig nekros så till vida att den består av en
odefinierbar proteinmassa. I gummanekros är dock den nekrotiska vävnaden fast och
gummiaktig. Gummanekros är associerad med syfilis.
Förvätskningsnekros: Vid förvätskningsnekros (liquefactive necrosis) bildas en död vävnad
som antar en nästan flytande form. Detta är ofta en följd av arteriell ocklusion i hjärnan eller
nekros orsakad av svamp- eller bakteriell infektion. Ses även i tumörer som centralt hålrum.
Hjärnans neuron innehåller en stor mängd lysosomer, vilket tillsammans med hjärnans brist
på extracellulära matrixproteiner (som kollagen) leder till snabb förlust av vävnadsarkitektur
när de lysosomala enzymerna släpps lösa. Vid bakteriell infektion samlas en stor mängd
neutrofiler, vars hydrolaser medverkar till bildandet av en förvätskningsnekros.
Fettvävsnekros: Fettvävsnekros är fläckar av hårt, vitt material som ses i död fettvävnad.
Detta kan bildas när proteaser och fosfolipaser från pankreas läcker ut i den omgivande
fettvävnaden eller som en följd av trauma. Det som händer är att cellmembran på fettceller
smälts och fettsyror bildar kalciumdepositer.
Enzymatisk nekros: tänk själv

Traumatisk nekros: Om cellen utsätts för ett kraftigt skadligt stimulus som stark hetta eller
starka syror, kan detta orsaka omedelbar koagulation av proteiner och celldöd utan att cellen
behöver passera genom stadierna i nekros eller apoptos.

Gasgangrän: Gasgangrän (clostridial myonecrosis) är en nekrotiserande, gasbildande
infektion som börjar i infekterade sår och snabbt sprids till närliggande vävnad. Bakterien
Clostridium perfringens är oftast ansvarig för gasgangrän, men även andra
clostridiumbakterier kan orsaka infektionen. Skadan orsakas av ett myotoxin som släpps ut
från bakterierna. Detta myotoxin är ett fosfolipas som angriper cellväggarna hos muskelceller,
erythrocyter och leukocyter. Angripna vävnader blir först fläckiga och sedan nekrotiska.
Vävnader kan till och med förvätskas. Huden blir utspänd på grund av underliggande ödem
och gasbildning. Neutrofiler är sällsynta i angripen vävnad, antagligen på grund av att toxinet
slår ut dem.
Fibrinoid nekros: Kopplat till immunokomplexinducerad vaskulit.
Immunkomplexdeposition i kärlvägg → Komplementaktivering → Proteolytiska enzymer
utsöndras från leukocyter → Kärlvägg skadas → Plasmaproteiner diffunderar ut i kärlvägg
(ser ut som fibrin)
Hemosideros: Överflödigt järn lagras intracellulärt som ferritin eller hemosiderin. Ett
konstant överskott på järn leder till progressiv inlagring av hemosiderin i cellerna, ett tillstånd
som kallas hemosideros. Järn lagras då även i celler som normalt inte lagrar järn, som celler i
pankreas, levern och hjärtat. Hemosideros är normalt inte skadligt för cellerna, men kan i
långt gången form ge skador på ovan nämnda vitala organ. Ansamling av järn i levern kan
exempelvis ge upphov till oxidativ stress eftersom järnet reagerar med väteperoxid och bildar
hydroxylradikaler. Detta leder i sin tur till cirrhos.
Antrakos: Antrakos är en form av dammlunga som orsakas av exponering för koldamm.
Partiklarna äts upp av makrofager och kapslas in i lungan där de sedan stannar kvar i
bindväven eller lymfknutorna. Aggregat av koldammsfyllda makrofager kan ses som svarta
granulära fläckar på lungan. De flesta storstadsbor har varierande grad av antrakos.

Cellulärt åldrande
Äldre individer är mer känsliga för sjukdomar och blir även oftare sjuka. Denna process
startar runt 50-årsåldern då kvinnor genomgår klimakteriet medan män även de blir mindre
reproduktiva. Det är på grund av dessa fakta inte evolutionärt föredelaktigt att fortsätta ha
system för celladaptation och reparation av skador då generna redan förts vidare till en ny
generation och dessa är uppfostrade till vuxen ålder. Efter en ålder på 50 år ser man en
exponentiell ökning i antalet cancerfall och incidens av cirkulatoriska sjukdomar. Dessa två
står för 70 procent av dödsfallen hos personer över 50 medan skador, intoxikationer,
medfödda sjukdomar och självmord är de vanligaste dödsorsakerna bland yngre.
För bara något sekel sedan var den primära dödsorsaken skador och infektioner, idag är det
åldersrelaterade sjukdomar. Den maximala humana livslängden är dock konstant på mellan
110 och 120 år. Äldre än så blir vi inte även om vi håller oss friska. Den högre
medellivslängden hos kvinnor beror inte på somatiska celler utan snarare på en högre

skaderisk och högre frekvens av kardiovaskulära och respiratoriska sjukdomar samt cancer till
följd av rökning och alkoholintag hos män.
Förväntad livslängd beror på bland annat gener (för kontroll av svar vid endogena och
exogena faktorer som ger apoptos), miljöfaktorer (närvarande skadliga substanser och diet),
livsstil (rökning, droger och alkoholkonsumtion) och åldersrelaterade sjukdomar
(ateroskleros, ischemiska hjärtsjukdomar, Alzheimers sjukdom, diabetes mellitus,
hypertension och osteoporos med flera).
Med åldrande sker strukturella och funktionella förändringar i organ och vävnader. Detta
beror på både stamceller och ickedelande celler som neuron och myocyter.
Stamceller (gäller dock alla celltyper) kan maximalt genomgå cirka 50 celldelningar innan de
förlorat sin funktion. Efter detta kommer celltypen att dö ut på grund av apoptos. Detta beror
på att telomeren, änden innehållande repeterande baspar i kromosomen, förkortas vid varje
celldelning. Telomeren kan förlängas av enzymet telomeras men i normala celler uttrycks inte
detta protein i tillräckligt hög mängd. För att skydda mot tumörbildning går istället cellen i
apoptos och vävnaden ifråga atrofieras. Åldrandet kan såldes utgöra ett skydd mot cancer och
den ökade cancerrisken hos äldre beror alltså på den samlade mängden mutationer under
livstiden.
Redan i 30-årsåldern kommer en gradvis minskning i konduktionshastigheter i neuron,
glomerulär filtration, hjärtkontraktion, vitalkapacitet, muskelstyrka och lungkapacitet att ses
och fortsätta resten av livet. Detta beror på strukturella förändringar och ger även mindre
elastiska kärl och mer fettmassa.
Vid cellulärt åldrande sker således en minskad adaptation till extern stress. Vidare sker en
ackumulering av somatiska mutationer som uppstår vid varje celldelning vilka resulterar i
bildning av ickefunktionella proteiner som ibland inte kan brytas ned och ansamlas och
orsakar funktionsnedsättning i vävnader (Alzheimers sjukdom). På grund av den replikativa
senescens som uppstår då telomeren är borta kan inte heller vävnader som skadas repareras
normalt utan man får istället ärrbildning och nedsatt funktion. Av samma anledning kan inte
vävnader regenereras normalt och immunförsvaret får dysfunktioner via ett för litet antal
celler. Via sänkta könshormonnivåer kommer dessutom en rad förändringar som ökad
osteoporosrisk att ses.
Man tror idag även att oxidativ stress progressivt orsakar skador i humana celler. Omkring 3
procent av syret omvandlas i andningskedjan till reaktiva syrespecies och mängden som
bildas beror således på metabolismens hastighet. Med ökad ålder sker en minskad ROSproduktion men också ett minskat skydd mot dessa via antioxidanter och enzymer. Detta
orsakar ackumulering och cellskada främst i mitokondrier och via DNA-skador och
lipidperoxidationer i membranen. Således kan man genom att äta mindre och få en lägre
metabol aktivitet antagligen leva upp till 20 procent längre. Detta kräver dock ständig
inaktivitet. Även genom experimentell injicering av SOD (superoxiddismutas) och andra
antioxidanter kan man minska åldrandets takt i försöksdjur.

Inflammation
Definition av akut respektive kronisk inflammation
Akut inflammation:
En medfödd immunförsvarsreaktion medierad av det konstitutiva immunförsvaret:
- Tidigt (varar i 2-3 veckor)
- låg specificitet för agenter
- inget immunologiskt minne
- medieras av fagocyterande celler (granulocyter och makrofager)
Kronisk inflammation:
Är ett försenat svar som är ett resultat av att de inflammatoriska faktorerna inte kunde
elimineras under den akuta fasen. Den kroniska inflammationen kommer senare eftersom Toch B-cellerna aktiveras av dendritiska celler som själva måste aktiveras och åka till
lymfknutan. Här aktiveras T- och B-cellerna, och detta tar sin tid. Om de inflammatoriska
faktorerna eliminerats under den akuta fasen kommer det inte att bli något svar från den
kroniska fasen.
- aktivering av T- och B-cellsimmunitet
- mer specifik för agenter
- medieras av lymfocyter

Ospecifikt respektive specifikt (granulomatöst) inflammationssvar
Med ospecifikt inflammationssvar menas akut inflammation, medan specifikt
inflammationssvar syftar på kronisk inflammation där granulomatös inflammation ingår. Se
granulomatös inflammation längre ner.

Akut inflammation med segmentkärninga neutrofiler till höger och kronisk inflammation med
lymfocyter, plasmaceller och några makrofager till vänster.

Inflammatoriska celler, lokala och generella symptom på inflammation, dess
cellulära och molekylära orsaker, kärlreaktioner (dilatation, exsudation);
leukocyt-endotel-interaktioner, emigration och kemotaxis
Leukocyter är de celler som kallas inflammatoriska celler och innefattar granulocyter
(neutrofila, eosinofila och basofila), T- och B-lymfocyter, monocyter, makrofager (utvecklas
från monocyter) och mastceller. Förutom dessa bidrar även endotelceller till den
inflammatoriska processen, liksom trombocyter.
Inflammation är ett svar på skadlig stimuli från exempelvis patogener eller skadade celler och
är ett försök att eliminera skadade celler och läka. Utan denna process skulle läkning aldrig
ske och skadan skulle fortsätta att förvärras. Dock leder immunförsvarets reaktion ofta till
skador på vävnader.
Vaskulära (akuta fasen)
Karaktäriseras av en migration av leukocyter och plasma in i den skadade vävnaden från
blodkärlet (Exudation). De klassiska tecknen på inflammation är:
 Rubor (rodnad)
 Tumor (svullnad)
 Dolor (smärta)
 Calor (värme)
 Functio laesa (nedsatt funktion)
Inflammationen initieras av omgivande blodkärl som ökar sitt flöde genom dilation (svullnad,
värme och rodnad) och möjliggör passage för leukocyter mellan endotelceller och
basalmembranet genom att få en ökad permeabilitet. Denna migration av leukocyter kallas
extravasering. När de sedan har tagit sig in i vävnaden guidas de till skadan genom en
kemotaktisk gradient. Dilatationen av arterioler och kapillärer medieras bland annat av
histamin, prostaglandiner, NO, komplementfaktorer och PAF (trombocytaktiverande faktor).
Väl vid skadan fungerar cellerna genom att fagocytera eller genom att frisätta innehållet i
granula för att på så sätt döda eventuella patogener. Neutrofila granulocyter fagocyterar
genom att ett antigen-antikropp-komplex binder till dennas Fc-receptor eller inbindning via
opsoniner. Detta leder till att antigenet tas upp via receptormedierad endocytos för att sedan
brytas ned i fagosomen. Detta sker genom att azurofila och specifika granula fuserar med
fagosomen och bildar en fagolysosom. I denna kommer fagocytoxidas att aktiveras och
omvandla syrgas till superoxid och fria radikaler. Dessa är toxiska för de fagocyterade
mikroberna. Ett annat enzym bildar NO (NO-syntas) som också det är toxiskt. Innehållet
släpps sedan ut via exocytos när nedbrytningen är klar.
Olika granulocyter har vid en inflammation olika funktioner men är viktiga för initiering och
propagering av inflammationen. Extravaseringen för dessa partiklar kan delas in i olika faser.
Den första fasen är en receptormedierad rekrytering till platsen där en inflammation pågår.
Detta sker genom att makrofager som fagocyterat mikrober producerar TNF och IL-1 vilket
får endotelceller att börja uttrycka P- och E-selektiner. Dessa binder till kolhydrater på
leukocyterna som börjar rulla på epitelet.
Cytokinerna (TNF och IL-1) orsakar sedan att endotelcellerna även uttrycker integrinligander
vilket saktar ner cellernas rullning genom att dessa binder till integriner på leukocyterna. Nu

kommer även kemokiner, från epitelcellerna som nåtts av TNF och IL-1, att aktivera
leukocyterna vars integrinreceptorer får en ökad affinitet till liganden och binder in hårt till
endotelet.
Nästa fas är transmigrationen av leukocyterna mellan endotelcellerna och genom
basalmembranet. Detta sker tack vare samma kemokiner som ovan via en
koncentrationsgradient och kallas för paracellulär diapedes. Kärlens endotelceller är
sammanbundna med tight junctions som separerar under inflytande av inflammatoriska
mediatorer, adhesionsmolekylaktivering eller via signaler från närliggande endotelceller.
Genom de mellanrum som bildas mellan cellerna kan nu leukocyter migrera. Neutrofiler kan
även migrera genom transcellulär diapedes. Detta innebär att trycker sig genom små, runda
porer i fenestrerade endotelcellers cytoplasma. Den sista fasen är den kemotaxiinducerade
migrationen av cellerna i extracellulära matrix via integriner som binder till EM och via en
kemotaktisk gradient.

Inte bara granulocyter spelar här en roll utan även monocyter (som bildar makrofager)
fagocyterar i en sekundär våg och blir den vanligaste cellen när neutrofilerna dött av att
fagocytera och bildat pus, var.
Eosinofiler och lymfocyter kan även de ses vid kronisk inflammation.
Andra funktioner som cytokiner har är att IL-1 och IL-6 orsakar feber genom att påverka
hjärnan och den första leder även till en ökad bildning av den senare. IL-6 binder dessutom till
hepatocyterna och leda till att akutfasproteiner frisätts från levern. Samma funktion har även
TNF och även IL-1.
Akutfasproteiner definieras som proteiner som ökar sin koncentration i blodet vid
inflammation. Bland dessa kan man hitta CRP, C-reaktivt protein, och MBL, mannosbindande
lektin (lektin är kolhydratbindande proteiner).
Halten CRP ökar upp till 1 000 gånger under en akutfas och CRP binder sedan till
fosfatidylkolin på mikrober och faciliterar aktiveringen av komplementsystemet samt fungerar

opsonerande. Detta betyder alltså att de binder till mikrober som då lättare blir igenkända av
makrofager som fagocyterar dem.
MBL binder till mannosrester på ytan till mikroorganismer som virus och bakterier och leder
till att komplementsystemet initieras genom lektinvägen. Detta leder till att patogenen dödas,
opsoneras eller till att inflammationsceller rekryteras.
Feber kommer från det latinska ordet febris och detta symptom kan initieras genom att
interleukin 1, 6 eller TNF-α binder till hypothalamus som höjer kroppstemperaturen. Feber
tror man är till för att en ökad kroppstemperatur påskyndar vissa immunförsvarsreaktioner
och för att vissa mikroorganismer dör vid en ökad temperatur men området är omtvistat.
Feber leder bland annat till ökad motilitet och proliferation av olika leukocyter och en
snabbare fagocytos.

Fagocytos och elimination av skadeagens, spridning av agens
De fagocyterande cellerna är monocyter, makrofager, dendritiska celler och neutrofila
granulocyter. Fagocytos sker enligt följande process:
Igenkänning:
Fagocytos initieras av igenkänning av partiklar med hjälp
av specifika receptorer på fagocytens yta (TLR och
scavengerreceptorer). Ytan på den partikel som ska
fagocyteras är viktig och sannolikheten att fagocytos ska
ske ökar om partikeln är täckt med opsoniner (speciellt
IgG, CRP och C3b). Många patogener har dock utvecklat
skydd mot fagocytos som polysackaridkapsel,
peptidoglykaner och liknande.
Signalering:
Inbindning av opsoniner till ytreceptorer leder till
fosforylering av tyrosinbaserade
immunoreceptoraktiveringsmotiv (ITAM) lokaliserade på
cytosoldomänen eller receptorns γ-subenhet. Detta triggar
intracellulär signalering. Tyrosinkinasreceptorer
associerade med Fc-receptorer är nödvändiga för att
signalering ska ske under fagocytosen.
Internalisering:
Aktinpolymerisation sker precis under det som ska fagocyteras vilket flyttar
plasmamembranet framåt. Plasmamembranet ändrar form för att öka ytarean och för att forma
pseudopodier som omringar den främmande partikeln. Därefter sluts membranet runt
partikeln och formar en cytoplasmavakuol kallat en fagosom.
Digestion:
Fagosomen fuserar med en lysosom och bildar en fagolysosom innehållande lysosomala
enzymer. Det låga pHt i fagolysosomen aktiverar dess hydrolytiska enzymer som bryter ner
den främmande partikeln. Vissa mikroorganismer har utvecklat skydd mot nedbrytning
genom att förhindra lysosomal degranulering eller genom at inhibera neutrofila enzymer.

Det finns två parallella system för att eliminera patogener, syreberoende och enzymberoende.
Det syreberoende innefattar bildandet av reaktiva syreradikaler som superoxid, väteperoxid,
hydroxylradikal (kräver Fe2+ för sin bildning) och hyperklorsyra vilka denaturerar
cellväggsproteiner och oxiderar lipider. För att bilda ROS behöver man enzymer som
NADPH-oxidas och superoxiddismutas. Vissa människor saknar dessa enzymer vilket leder
till att de oftare drabbas av infektioner.
Det enzymberoende leder till komplett degradering av fagocyterade proteiner med hjälp av
bland annat lysozym och glukosidas.

Sepsis
Sepsis (eller blodförgiftning)
karaktäriseras av en systemisk
inflammatorisk reaktion som påverkar
hela kroppen. För att klassificeras
som sepsis ska patienten ha en
bakterieinfektion, samt uppvisa två
eller fler av symptomen för SIRS,
systemiskt inflammatoriskt
svarssyndrom. Dessa symptom är:
tachycardi, hypotermi eller feber,
snabb andning (tachypné) samt
leukocytos eller leukopeni. Sepsis kan
leda till allvarlig hypotension och
organdysfunktion och kallas då
septisk chock. Tillståndet kan sedan
ytterligare förvärras och utvecklas till
MODS, multipelt
organdysfunktionssyndrom, varefter
man dör. Den massiva
inflammatoriska reaktionen som ses
vid sepsis beror på det systemiska
utsläppet av cytokiner varav de
viktigast är TNF, IL-1, IL-6 och
trombocytaktiverande faktor (PAF).
Den vanligaste orsaken till sepsis är septicemi med gramnegativa bakterier som släpper ut
endotoxiner (LPS). Detta är den mest potenta stimulatorn för TNF-utsläpp. När LPS kommer
ut i cirkulationen binder det till PRR på ytan av monocyter/makrofager. Detta stimulerar
utsöndringen av stora mängder TNF-α och andra cytokiner som medierar sepsis och septisk
chock via flera mekanismer:
-

Stimulerar utsöndring av pro- och antiinflammatoriska mediatorer.
Stimulerar endotelet att producera vävnadsfaktorn (TF), vilket leder till trombos och
lokal ischemi. LPS aktiverar även faktor XII i den interna vägen.
Har direkt cytotoxisk verkan på endotelceller genom att öka membranpermeabiliteten
och inducera apoptos.
Endotelet aktiveras och uttrycker adhesionsmolekyler för att binda leukocyter.

-

Endotelet stimuleras att producera NO, vilket ger vasodilation.
Chemokiner utsöndras och attraherar leukocyter via kemotaxis.

Dessa faktorer åstadkommer tillsammans den överväldigande cirkulatoriska kollaps som leder
till att organen slutar fungera på grund av extrem hypotension, ischemi orsakad av trombos
och metabol acidos. Sepsis kan även leda till ARDS (adult respiratoriskt stressyndrom) eller
chocklunga. Vid ARDS läcker exsudat från trasiga endotelceller och pneumocyter ut i
alveolerna och bildar hyalina membran vilket försvårar gasutbytet. Dessa membran kan sedan
fibrotiseras.
Sepsis behandlas med antibiotika, intravenös vätskeersättning och vasopressormediciner.
Artificiell ventilation och dialys kan behövas om lungorna respektive njurarna inte fungerar.

Reparativ fas; sårläkning, regeneration, granulationsvävnad, ärrbildning.
En lyckad läkning av en vävnad ger upphov till fortsatt funktion och lagar dess barriär,
förhindrar blodförlust och infektion men sker ofta även via bildning av ärrvävnad i form av
kollagen vilken saknar funktion. Detta till skillnad från en regenerering som innebär en helt
återställd vävnad som inte kan skiljas morfologiskt eller gällande funktion från vävnaden
innan skadan.
Läkning:
Tre primära processer krävs för att ett sår ska läka:
- Cellulär migration
- Bildning och organisation av extracellulära matrix
- Cellproliferation
När en skada uppstår kommer kvarvarande celler samt ackumulerade trombocyter och
basofila granulocyter att bilda mediatorer, som cytokiner, kemokiner och andra
inflammatoriska mediatorer, som attraherar andra celler. Detta leder sedan till vaskularisering,
nedbrytning av skadad vävnad och reparation.
Trombocyter aktiveras av fritt kollagen som exponeras i kärlen vid skadan och aggregeras och
leder tillsammans med koagulationskaskadens fibrinbildning till att blodförluster minimeras.
Dessa bildar och frisätter substanser som PDGF medan mastceller och residenta makrofager
bildar andra faktorer som hjälper till i läkningsprocessen.
Vid en hudskada kommer leukocyter att migrera till skadan från kärlet. Först anländer
neutrofila granulocyter (inom det första dygnet) och dess bildning i benmärgen ökar även den.
Neutrofilerna bryter ned skadad vävnad genom frisättning av innehållet i sina granula. Någon
tid efter att dessa celler är på plats anländer monocyter som bildar makrofager vilka
fagocyterar död vävnad och bildar cytokiner och kemokiner som leder till en bildning av en
granulationsvävnad.
Fibroblaster, myofibroblaster, pericyter och glatta muskelceller rekryteras av bland annat
tillväxtfaktorer och anländer runt dag 3-4. Dessa celler bildar vid skadan ny bindväv,
kontraherar skadan och stärker vävnaden. Endotelceller från närliggande kapillärer bildar nya
kärl som svar på tillväxtfaktorer och dessa ses inom runt 3 dagar från skadetillfället. Denna
process krävs för att nutrienter, gaser och inflammatoriska celler ska kunna nå vävnaden.

Närliggande epitelceller i huden migrerar över skadeytan på kollagenlagret innehållande
fibronektin, fibrinogen och glykoproteiner. Denna process sker långsammare om skadan även
involverar basalmembranet än om detta inte är fallet. Till sist kommer stamceller från
benmärgen, hårbulben och det basala epidermislagret att bilda nya epidermala och dermala
celler samt hårfolliklar och blodkärl.
Själva cellmigrationen aktiveras via cytokiner och kemokiner och cellerna rör sig genom att
bilda pseudo- eller filopodier som sträcks ut mot en koncentrationsgradient. Via integriner på
cellytan binder cellen till ECM-strukturer (kollagen, laminin och fibronektin) och drar sig
sedan framåt via omformning av aktinfilament inne i cellen.
Ett basalmembran ses under epitelceller och detta innehåller bland annat kollagen IV och
laminin. Funktionen för detta membran är att filtrera, ankra och polarisera celler samt fungera
som en yta för migrerande celler att röra sig på efter skada. Vid en skada uppstår i anslutning
till detta membran en provisorisk matrix från plasmaderiverade matrixproteiner som
fibronektin och fibrinogen samt från vävnadens matrixproteiner i form av hyaluronsyra och
fibronektin. Detta minskar blod- och vätskeförluster.
Sårläkningsprocessen:
Sårläkning leder normalt till ärrbildning om skadan involverar även basalmembranet under
huden och processen sker i ett antal väldefinierade steg.
Trombos (0-4 timmar):
En trombos (kallas skorpa när den torkat) skapar en barriär så att mikroorganismer inte kan ta
sig genom huden och så att plasma och vävnadsvätska inte lämnar kroppen. Denna struktur
bildas av fibrin, som bildas av fibrinogen, som korslänkas av ett transglutaminas, faktor
XIII, vilket ger lokal styrka och håller ihop vävnaden. Tromben innehåller även trombocyter
som styr processen och som kontraheras och frisätter initiala tillväxtfaktorer som FGF
(fibroblast growth factor), PDGF (platelet derived growth factor) och VEGF (vascular
endothelial growth factor).
Inflammation (1-3 dagar):
Beroende på graden av vävnadsskada kommer detta svar att bli olika stort. Vid ett kirurgiskt
snitt bildas endast lite döda celler medan brännskador eller nekroser efter infarkter kräver
stora inflammatoriska svar för att röja bort cellerna. Initialt sker en invandring av neutrofiler
som likvifierar den nekrotiska vävnaden. Denna akuta inflammationsfas fortgår så länge det
krävs då läkning inte kan initieras förrän all död vävnad är borta. När makrofager är den
dominerade celltypen i skadan är detta ett tecken på att läkning har påbörjats. Dessa celler
fagocyterar nedbrutna strukturer och bildar kollagenas som ytterligare bidrar till likvifiering.
Förutom detta bildar de även tillväxtfaktorer som stimulerar fibroblastproliferation,
kollagensyntes och neovaskularisering.
Granulationsvävnad:
Detta är en temporär vävnad som ersätter det provisoriska
matrix som bildas av plasmaproteiner. Vävnaden bastår bland
annat proteoglykaner, glykoproteiner, hyaluronsyra och kollagen
III (kan bildas snabbt). Granulationsvävnaden är enkelt
uppbyggd med ett glänsande och kornigt utseende
makroskopiskt. Mikroskopiskt består det initialt av erytrocyter
och fibroblaster samt utvecklande kapillärer som växer in i

vävnaden. Processen styrs av tillväxtfaktorer och cytokiner bildade av makrofager och
kvarvarande epitelceller. Inom 2-3 dagar efter skadan leder dessa till angiogenes och aktivitet
i fibroblaster som syntetiserar nytt extracellulärt matrix. Makrofagerna själva bryter samtidigt
ned skadad vävnad.
Till att börja med är granulationsvävnaden väldigt hydratiserad tack vare ett stort innehåll av
hyaluronsyra och detta faciliterar cellmigration i vävnaden. Senare blir den mer stabil och till
slut bildas den färdiga vävnaden. Detta beror på olika syntes från fibroblaster. Initialt bildas
kollagen III men senare övergår syntesen till kollagen I som ger en större hållfasthet. Runt 5-7
dagar efter skadan sker bildandet av nytt matrix snabbare än nedbrytandet av den gamla via
metalloproteaser (som kollagenas och
gelatinas).
Angiogenes:
Granulationsvävnaden innehåller förutom
celler och extracellulärt matrix som
ombildas även kapillärer som tillväxer.
Detta krävs för gasutbyte och tillförsel av
nutrienter till cellerna. Kapillärtillväxten
sker via angiogenes vilket innebär att
kärlen bildas från redan existerande kärl.
Genom cytokiner och tillväxtfaktorer som
FGF och VEGF börjar ickedelande
endotelceller proliferera och bryta ned
omgivande basalmembran. Sedan migrerar
cellerna genom membranet in i granulationsvävnaden med hjälp av metalloproteaser,
plasminogenaktivatorer (som aktiverar plasmin som bryter ned fibrin) och integrinreceptorer
(som binder till ECM). Migrationen sker med en kemokingradient och en cell migrerar ut från
kapillären, delar sig och bildar på så sätt den första delen av det nya kärlet. En syntes av ett
basalmembran och migration av pericyter, under inverkan av tillväxtfaktorer, leder till en
bildning av mogna och ickeläckande kärl. Kärl som inte behövs genomgår sedan apoptos.
Reepitelialisering:
Nybildning av epidermis sker normalt i huden genom att basalceller prolifereras och
differentieras till keratinocyter. Denna process kräver dock kontakt med ett basalmembran
och celler som har kontakt med varandra. Detta kommer att förstöras vid en skada men
återskapas genom mitos i basalcellerna till de återigen får kontakt med andra basalceller.
Hårfolliklar kan här bidra med stamceller i hög grad och basalcellslagret återskapas under
skorpan på huden genom att bildade celler migrerar på granulationsvävnaden. Detta sker via
pseudopodier och cellerna rör sig gradvis från skadans kant och bildar under processen nya
cellkontakter på det nybildade basalmembranet. När detta har skett skapas epidermis återigen
via den normala mognadsprocessen under skorpan.
Skadekontraktion och styrka:
Specialiserade celler, kallade myofibroblaster, ser morfologiskt ut som vanliga fibroblaster
men innehåller en kontraktil apparat och reagerar farmakologiskt som glatta muskelceller. De
bildas under den tredje dagen efter skadan och bidrar till kontraktionen av skadeytan. Detta
sker genom syncytiebildning där cellerna binder till varandra och sedan kontraheras. Efter en
hudskada kommer vävnaden att vara omkring 75 procent så stark som den var innan. Detta tar
dock lång tid, upp till månader och år, och beror på en nysyntes av kollagen I.

Läkning i olika organ:
Lever:
Akut kemisk skada eller resektion ger nekros i levern. Detta leder dock till en regenerering av
organet så länge bindvävsstromat, kärlen och gallgångarna överlever, till normal form och
funktion. Denna regenerering tros ske via stamceller, ovala celler, som finns kring de
intrahepatiska gallgångarna. Viral hepatit och alkoholism kan dock istället leda till cirrhos
(fibrotisering av vävnaden via kollagen från fibroblaster) där hepatocyter regenererar mellan
dessa bindvävsstråk och ger en lobulering och ett ökat intrahepatiskt tryck med hypertension
och ikterus som följd. Vid resektion av en bit av levern kommer den resterande biten att
regenereras via hepatocyters kompensatoriska hyperplasi till en storlek som motsvarar
kroppsviktens behov. Vid transplantationer kan en del av den högra loben överföras och
regenereringen skapar två fungerande och normalstora organ.
Njure:
Vid bortoperering av en njure genomgår den andra en kompensatorisk hypertrofi. Vid en
skada som inte involverar det extracellulära matrixets struktur regenereras vävnaden men
annars sker en fibrotisering.
Lunga:
Förstörs endast epitelet i lungornas bronker eller i trachea sker det snabbt en regenerering från
närliggande cellers mitos så länge det underliggande extracellulära matrixet inte är skadat.
Om skadan sker i alveolerna kan detta antingen regenerera normalt eller ge fibros beroende på
skadans omfattning.
Så länge basalmembranet i alveolen är intakt sker en regenerering. Denna föregås dock av
cellnekros och ett inflöde av inflammatoriskt exsudat rikt på plasmaproteiner till lumen. Detta
elimineras dock av neutrofiler och makrofager. Om detta inte kan ske skapas istället en
granulationsvävnad och fibrotisering ses. Om de lyckas kommer typ II-pneumocyter att
proliferera och bilda ett mellanting mellan pneumocyter av typ I och II som täcker
basalmembranet. Väl här skapas cell-cellkontakter och en differentiering till typ I-celler sker.
Även om basalmembranet skadas ses fibros genom att fibroblaster och myofibroblaster
migrerar ut i alveolen och bildar bland annat kollagen I och proteoglykaner. Detta ses bland
annat vid kronisk inflammation som emfysem som innebär en ökad lumenstorlek i alveolerna
och en minskning i halten elastin vilket ger en mindre elastisk struktur.
Hjärtat:
Kardiella myocyter är permanenta, ickedelande, terminalt differentierade celler. Detta ger att
större skador (mindre kan regenerera, eventuellt tack vare okända stamceller) ger nekros och
bildning av granulationsvävnad och ärrbildning. Detta ger en minskad kontraktionsförmåga
hos de kvarvarande cellerna och risk för rupturer (inom de första veckorna) som ger
tamponad. Även kammarflimmer kan uppstå om skadan sker på retledningssystemet medan
embolier kan skapas efter att hjärtat kommer igång igen efter en infarkt.
Nervsystemet:
Vid skada på dessa celler sker ingen regeneration då de är terminalt differentierade. Undantag
är luktbulben och hippocampus där viss regenerering kan ses. Återskapad funktion ses således

genom kompensatoriska synapser mellan kvarvarande celler. I det centrala nervsystemet ses
ingen axonnybildning vilket dock kan ske i det perifera systemet.
Regenerering:
Detta är till skillnad från läkning med ärrbildning en process som leder till en återställning av
vävnaden till den ursprungliga strukturen och funktionen. Processen kräver stamceller och
sker endast i vävnader där dessa finns. Vidare liknar regenereringen förloppet under
fosterstadiet då organen anlades för första gången. En regenerering sker således i huden om
ett ärr inte uppstår medan läkning kan sägas ha skett om en fibrotisering sker (vid skada i
basalmembranet). Bildas en granulationsvävnad bildas också ett ärr.
Till skillnad från vissa andra djur kan människor inte nybilda extremiteter men dock lever,
epidermis, benmärg och tarmkanal. Differentieringen till mogen vävnad sker från adulta
stamceller som skiljer sig från de embryonala genom att vara multipotenta istället för
tutipotenta. Detta innebär att de kan bilda ett mer begränsat antal celltyper, exempelvis olika
blodkroppar eller alla celltyper i ett visst organ. Stamcellerna kan proliferera utan
begränsningar när så behövs och en mitos bildar normalt en ny stamcell och en cell som är
mer eller helt vävnadsdifferentierad. Detta kallas asymmetrisk mitos och ser till att
stamcellslinjen behålls. En avvikande typ av regenerering är den som sker i levern vid
resektion. Denna skapas nämligen genom att differentierade hepatocyter genomgår
omfattande hyperplasi.
Om det sker regenerering eller läkning med ärrbildning efter en skada i ett organ med
stamceller beror mycket på inflammationsreaktionen. Durationen, omfattningen och
koncentrationen av omgivningsfaktorer under denna (cytokiner, kemokiner, proteaser och
extracellulära matrix) bestämmer fortskridandet. Inflammation leder generellt till en övervikt
mot läkning och ärrbildning. I hudens och tarmens epitel sker en regenerering ständigt genom
avstötning av celler utan inflammation. Vid skador på inre organ sker dock oftare ärrbildning
som i ryggmärgen där gliaärr skapas och förhindrar axontillväxt som annars skulle kunna läka
skador här.
Labila celler: Dessa delar sig med hög takt och finns i vävnader som städigt förnyas som
huden och tarmen samt andra epitelytor som i respirations- och urogenitalorgan. Vävnader där
över 1,5 procent av cellerna är i mitosfas kan sägas utgöras av labila celler. Dessa labila
vävnader regenereras effektivt.
Stabila celler: Dessa finns i vävnader som normalt inte nybildas i en hög takt. Vävnaderna
innehåller dock progenitorceller som kan prolifereras snabbt om skada uppstår. Exempel på
organ är bland annat levern, njuren, endokrina körtlar och endotel där mindre än 1,5 procent
av cellerna är i mitosfas. Dessa vävnader innehåller inte heller stamceller utan det är
differentierade celler som prolifererar som svar på olika faktorer.
Permanenta celler: Utgörs av bland annat neuron, myocyter och cellerna i ögats lins och
dessa är terminalt (finit) differentierade och saknar således förmåga till replikation.
Vävnaderna saknar följaktligen förmåga till regenerering vilket både stabila och labila
vävnader kan.
Ärrbildning:
Ärr består främst av kollagen och har ingen funktion annat än att täcka en skadeyta. Läkning
av en skada som ger ärr är en övergående, ej kronisk, process som går snabbt. En kronisk

inflammation kan dock involvera persisterande inflammation med samtidig läkning och
fibros. Detta sker bland annat vid rökning i lungorna eller vid autoimmuna sjukdomar i
exempelvis leder. Den persisterande inflammationen ger ständigt aktiva makrofager och
lymfocyter vilket i sin tur innebär en ständigt hög mängd cytokiner, tillväxtfaktorer och
nedbrytande proteiner som kollagenas. När detta sker i exempelvis lungan, njuren eller levern
förstör detta parenkymets organisation (alveoler, glomeruli eller lobuli) och ersätter celler
med kollagen med försämrad funktion som följd. Denna skada är ofta irreversibel och
behandlas med immunosupprimerande droger.
Fibros är således ett patologiskt tillstånd som beror på en persisterande kronisk inflammation
som leder till en funktionsnedsättning. Ärrbildning behöver dock inte alltid vara av ondo, utan
är istället ofta till nytta för människan. Detta gäller exempelvis ärr i huden som, trots att de är
kosmetiskt oattraktiva, håller epitelflikarna samman. Även ärrbildning i exempelvis hjärtat
har ett syfte då det förhindrar rupturer i väggen och läker en skada som myocyterna själva inte
kan reparera.
För att undvika ärrbildning i organ krävs en blockad av matrixproduktion eller en ökad
nedbrytning.

Känna till:
Inflammatoriska agens, vasoaktiva och kemotaktiska mediatorsubstanser
De inflammatoriska mediatorerna kommer antingen från celler eller från plasman.
Plasmaderiverade mediatorer kommer in i vävnaden som en del av det inflammatoriska
exsudatet. Dessa är för det mesta prekursorer som aktiveras av proteolytiska enzymer. Deras
halveringstid ute i vävnaden är generellt kort.
Histamin finns lagrat i mastceller, basofila granulocyter och trombocyter och orsakar vid
utsläppandet transient dilation av arterioler och ökar permeabiliteten i venoler. Histamin är
den främsta orsaken till den ökade kärlpermeabiliteten i inflammationens inledande fas.
Prostaglandiner och leukotriener är båda derivat från arakidonsyra och syntesen regleras av
tillgången på detta substrat. Arakidonsyra lösgörs från cellmembranens lipider av enzymet
PLA2 och syntesen kan sedan gå två vägar: Cyklooxygenasvägen (COX-1 och 2) eller
lipoxygenasvägen.
Cyklooxygenasvägen sker via COX-1 och 2 och ger:
3
- Tromboxan A2 (TxA2) som leder till trombocytaggregation och vasokonstriktion.
- Prostacyklin (PGI2) som inhiberar trombocytaggregation och främjar vasodilatation.
- PGE2, PGF2α, PGD2 som alla leder till vasodilatation och ökad kärlpermeabilitet.
PGE2 orsakar även smärta.
COX-1 uttrycks normalt i celler medan COX-2 generellt induceras vid inflammation.
Lipoxygenasvägen är aktiv i leukocyter och producerar leukotriener vilka orsakar
vasokonstriktion och ökad permeabilitet i venoler (LTC4, LTD4, LTE4) samt stimulerar
leukocytadhesion till endotel (LTB4).

Trombocytaktiverande faktorn (PAF) syntetiseras av leukocyter, trombocyter och endotel och
är en specialiserad molekyl innehållande fosfolipider. PAF orsakar vasokonstriktion, ökad
vaskulär permeabilitet och trombocytaggregering. Dess verkan är minst 1 000 gånger mer
potent än histamin. PAF stimulerar även syntesen av prostaglandiner och leukotriener.
Cytokiner är polypeptider och produceras av aktiverade lymfocyter och
monocyter/makrofager. De cytokiner som är viktigast i den akuta inflammationen är
interleukin 1, 6, 8 samt TNF-α. Dessa har många och viktiga funktioner i det inflammatoriska
svaret:
-

Inducerar celladhesionsmolekyler på endotelet.
Inducerar syntes av PGI2 (prostacyklin) och PAF.
Ger feber (pyrogena) och stimulerar syntes av akutfasprotein i levern.
Stimulerar fibroblasters proliferation samt sekretoriska aktivitet.
Attraherar neutrofiler till skadat område (IL-8).

Kemokiner secerneras av leukocyter och endotel när dessa stimuleras av vävnadsskada eller
andra inflammatoriska mediatorer. Kemokinerna binds lokalt till ECM och polysackarider på
cellytor och bildar en koncentrationsgradient som blir starkare ju närmare man befinner sig
den skadade och inflammerade vävnaden. Kemokiner bundna till endotel binder till
neutrofiler där de kommer rullandes i kärlen och stimulerar dessa att uttrycka integriner. Detta
medierar aktivering och migrering in mot vävnaden där koncentrationsgradient så att säga
visar vägen.
NO, kväveoxid, syntetiseras lokalt av endotel och makrofager av enzymet NO-syntas. Den har
en kraftig dilatorisk verkan på kärl och ökar även permeabilitet. NO tillverkas dessutom av
makrofager och neutrofiler som ett vapen mot bakterier eftersom NO är en ROS-intermediär
och mycket reaktiv.
Komplementsystemet är en samling plasmaproteiner med viktiga roller i inflammationssvaret.
De agerar ofta i en aktiveringskaskad med många intermediärer. De ökar frisättningen av
histamin (C3a och C5a), ger kemotaxis för neutrofiler (C5a och C345-komplexet) samt kan
opsonisera (C3b) eller lysera fientliga mikroorganismer (porer bildade av C9).
Den externa vägen i koagulationskaskaden aktiveras via faktor XII när denna kommer i
kontakt med den skadade kärlväggens TF. Kininer är små plasmaderiverade peptider.
Systemet aktiveras genom att kallikrein klyvs av faktor XII. Kallikrein stimulerar sedan
bildandet av bradykinin vilken i sin tur orsakar kraftig vasopermeabilitet, smärta samt
aktiverar komplementsystemet. Bradykinin stimulerar även endotel att bilda
plasminogenaktivator vilket aktiverar plasmin. Plasmin lyserar fibrin och löser upp koagel,
men stimulerar även komplementsystemet samt faktor XII.

Aktion

Mediator

Vasodilatation

Histamin, prostaglandiner, NO, bradykinin, PAF

Ökad permeabilitet

Histamin, C3a, C5a, bradykinin, leukotriener, PAF, NO

Neutrofiladhesion

IL-1, TNF-α, PAF, LTB-4, C5a, kemokiner

Neutrofil kemotaxis

C5a, LTB4, bakteriella komponenter, kemokiner

Feber

IL-1, IL-6, TNF, prostaglandiner

Smärta

Prostaglandiner, bradykinin

Nekros

Neutrofilers lysosomala innehåll, fria radikaler bildade av
neutrofiler

Kliniska och morfologiska klassifikationsgrunder (akut, kronisk, serös, fibrinös
etc)
En inflammation kan klassas som antingen akut eller kronisk beroende på närvaro av
neutrofiler respektive av lymfocyter. Även kompositionen av exsudatet kan ge en ytterligare
beskrivning av inflammationens typ.
Exsudat, eller sårvätska, är ödemisk vätska med en hög proteinhalt som innehåller
inflammatoriska celler. Ses oftast tidigt vid akut inflammation. Genom att studera exsudatets
komposition kan man dela in dessa i fyra olika klasser:
-

-

Serös: Gul vätska som karaktäriseras av avsaknad av immuncellsvar. Ses vid
förkylning som lättflytande snor.
Serosanguinös: Serös vätska innehållande erytrocyter vilket ger en röd ton.
Fibrinös: Innehåller stora mängder fibrin, vilket tyder på aktivering av
koagulationssystemet. När ett fibrinöst exsudat ses på en serös yta som pleura kallas
det för fibrinös pleurit och detta kan leda till att pleurabladen fuserar.
Purulent (varfylld): Innehåller stora mängder döda cellulära komponenter, speciellt
neutrofiler. Purulenta exsudat är alltid associerade med patologiska tillstånd.

De två inflammatoriska vävnadsreaktionerna är flegmone och abscess. Det första är en
normal inflammationsreaktion där man fortfarande kan se vävnadens grundstruktur och i
mikroskop säga vilken vävnad det är. En abscess är istället en reaktion som ger varbildning
inom ett väl avgränsat område där man inom avgränsningen ej kan hitta grundstruktur utan
endast döda celler och var.

Inflammatoriska vävnadsreaktioner (lymfadenit, lymfangit, ulcus)
Vid en kronisk eller akut inflammation kan den lokala reaktionen spridas till lymfkärlen och
ge en inflammation här (lymfangit) eller i lymfknutor (lymfadenit). Om detta sker i huden
skapas röda stråk (vid lymfangit) och svullna och ömmande knutor (vid lymfadenit).
Mikroskopiskt ses förstorade groddcentra och prolifererande celler i knutan.
Ulcus är det latinska namnet för ett öppet sår. Kan exempelvis uppstå på huden, i
gastrointestinalkanalen eller i munnen. I ventrikeln eller i duodenum uppstår ulceration på
grund av för sur miljö på slemhinnan. Detta kan initialt leda till erosiva inflammationer med
rodnad på ett större område eller bilda ett mindre öppet sår som kan perforera hela väggen.

Granulomatös (”specifik”) inflammation

I vanliga fall eliminerar neutrofiler agens som orsakar ett akut inflammationssvar. Det finns
dock tillfällen då neutrofilerna inte kan bryta ner dessa ämnen och dessa är potentiellt farliga
då det kan leda till en ond cirkel av fagocytos med misslyckande av nedbrytande som leder till
att neutrofilen dör. Detta ger att de icke nedbrutna agenterna
läcker ut och återfagocyteras av nyrekryterade neutrofiler.
Granulomatös inflammation är alltså en typ av kronisk
inflammation. Granulombildning är en försvarsreaktion till
kronisk infektion (svampinfektioner, tuberkulos, lepra,
snäckfeber) eller närvaro av främmande material (som talk).
Denna reaktion förhindrar spridning och begränsar
inflammationen, vilket innebär att värdvävnaden skyddas.
Vissa autoimmuna sjukdomar som reumatoid artrit och
Crohns sjukdom är också associerade med granulom.
Huvudsakligen är det makrofager och lymfocyter som är
inblandade i en granulomatös inflammation. När makrofager
fagocyterar ämnen som de inte kan bryta ner förlorar de sin
motilitet, ackumuleras vid skadningsstället och
omvandlas till bleka epiteloidceller. Detta är granulomet.
Makrofagerna fuserar sedan och bildar flerkärniga
jätteceller. När dessa cellers kärnor ligger perifert i cellen i
en hästskoform kallas de Langerhans jätteceller (se bild).
Om en främmande partikel hittas i cytoplasman i en
flerkärnig jättecell kallas de för
främmandekroppsjätteceller. Dessa celler har också en
mer centralt belägen kärna. Granulom klassificeras också
histopatologiskt av närvaro eller frånvaro av nekros.
Vissa infektiösa agenter såsom Mycobacterium
tuberculosis producerar nekrotiska granulom, vilka fylls
med en blandning av skräp och döda mikroorganismer
och celler. Runt granulomet finns normalt en ansamling
av lymfocyter som ger en mörk ring runt inkapslingen, se
bild nedan.
Immungranulom, som bildas under en försenad typ av
överkänslighetssvar innehåller aktiverade T-celler och
makrofager, vilka triggar granulombildningen. CD4+ T-celler
rekryterar och organiserar sedan celler som använder olika
kemokiner för att utveckla Th1-typ- och Th2-typ-granulomer.
Flera T-cellscytokiner stimulerar makrofagernas funktion
(speciellt TNF-γ) medan andra inhiberar makrofagers
aktivering. Därför är lymfocyter viktiga för reglering av
utveckling och avlösning av inflammationssvar.
Ödet för en granulomatös inflammation beror på den
orsakande agentens toxicitet och immungenicitet. Cellmedierade immunsvar till en agent kan
modifiera en granulomatös reaktion genom att rekrytera och aktivera fler makrofager och
lymfocyter. Till slut försvinner granulomet och blir istället en fibrotisk knöl under inflytande
av T-cellers cytokiner såsom IL-13 och TGF-β.

Verkningsmekanismer för anti-inflammatorisk terapi
NSAID (acetylsalicylsyra och liknande preparat):
Dessa blockerar den COX-2-inducerade bildningen av prostaglandiner och lindrar på så sätt
smärtan och inflammationen. De påverkar också COX-1, vilket leder till minskade
homeostatiska funktioner och påverkar därför magsäcken och njurarna negativt. Denna
komplikation ledde till utveckling av COX-2-specifika inhibitorer.
Lite repetition om COX: Arakidonsyra metaboliseras av cyklooxygenas 1 och 2 (COX-1,
COX-2) och ger sedan prostanoider. COX-1 uttrycks av de flesta celler och ökar vid
cellaktivering. Det är nyckelenzymet i syntesen av prostaglandiner, vilka i sin tur skyddar GImukosalagret, reglerar vatten-/elektrolytbalans, stimulerar trombocytaggregering för att
bibehålla normal hemostas samt skyddar mot trombos i vaskulära endotelcellsytor.
COX-2-uttryck är generellt litet men ökar påtagligt vid stimulering och genererar metaboliter
som är viktiga i induceringen av smärta och inflammation.
Paracetamol:
Verkningsmekanismen för dessa preparat är fortfarande okänd. COX-enzymerna är dock
endast extremt aktiva när de är oxiderade och paracetamol gör att denna enzymform minskar i
mängd. Jämfört med NSAID har paracetamol en liten anti-inflammatorisk effekt.
Antihistamin:
Histaminantagonister inhiberar histaminfrisättning eller dess verkan. Antihistaminer beskriver
oftast de klassiska histaminantagonisterna som verkar på H1-receptorn och används för att
behandla allergier då mastceller frisätter stora mängder histamin.
Kortikosteroider:
Används för att undertrycka vävnadsdestruktion associerade med många inflammatoriska
sjukdomar inklusive allergiska reaktioner, reumatoid artrit och systemisk erythematös lupus.
Dessa substanser (exempelvis dexametason) hämmar syntesen av prostaglandiner och
tromboxaner genom två olika mekanismer:
-

-

För det första kommer antiinflammatoriska steroider (som innehåller glukokortikoider
som ger genreglering i målceller) att inhibera bildning av COX-2. COX-1 finns alltid i
samma mängd i cellen medan COX-2 är inducerbar. Detta gör att mindre PG och TX
bildas.
För det andra hämmas cPLA2-syntes. Detta är den cytosolära formen av enzymet (den
andra finns bland annat i pankreassaften). Denna isotyp är större (85 000 Da) och
aktiveras av höjda intracellulära halter Ca2+ då enzymet binder till membran. Hämning
av dennas bildning leder till brist på substrat för både PG- och TX-syntes men även för
syntesen av LT vilket gör att dessa antiinflammatoriska preparat har en bredare
funktion än NSAID.

Kortikosteroider kan dock ha negativa bieffekter såsom ökad risk för infektioner, skador på
bindväv och binjurebarksatrofi.
TNF-antagonister:

TNF medverkar i den inflammatoriska processen och kan orsaka många problem som är
associerade med autoimmuna sjukdomar. Detta behandlas då med TNF-inhibitorer. De kan
vara monoklonala antikroppar eller cirkulerande receptorfusionproteiner.
Statiner:
Verkar genom att inhibera enzymet HMG-CoA-reduktas, som är med i kolesterolsyntesen.
Statin liknar HMG-CoA strukturmässigt och kan därför kompetitivt inhibera enzymet. Detta
hämmar inflammationen vid ateroskleros.

Tillväxtfaktorer vid läkning och regeneration, faktorer som påverkar läkning
Tillväxtfaktorer:
Viktiga faktorer för att läkning ska ske korrekt är bland annat TGF-β. Denna ger en ökad
proliferation av fibroblaster (vilket således ger bildning av ECM och granulationsvävnad) och
är antiinflammatorisk. Frisättningen sker från bland annat aktiverade makrofager och
trombocyter.
VEGF frisätts även den från makrofager och stimulerar endotelet att initiera angiogenes där
nya kapillärer knoppas av från befintliga via migration och proliferation av endotelceller.
FGF ger även den angiogenes men dessutom tillväxt av fibroblaster och således en syntes av
ECM.
Faktorer som påverkar läkning:
Skadans lokalisation, form och storlek kommer att påverka läkningsprocessen. Exempelvis är
det svårt för hud precis ovan ben (som tibia eller os frontale) att kontraheras och således krävs
vid stora sår ofta hudtransplantation för optimal läkning.
Blodflödet till vävnaden påverkar också. Detta kan ses hos diabetiker vars sår på nedre
extremiteten (drabbade av ateroskleros) ofta läker dåligt och kan kräva amputation. Likaså
läker liggsår dåligt på grund av det höga trycket mot platsen vilket försvårar perfusion.
Systematiska faktorer kan vara exempelvis att huden på en äldre person läker långsammare på
grund av mindre kollageninnehåll. Generellt sker dock reparationsprocesser lika snabbt i äldre
som i yngre personer. Även anemi, trombocytopeni och koagulationsrubbningar faller inom
denna kategori och dessa leder till en förlångsammad process. Steroidbehandling leder till
minskad inflammation och kollagen- och proteinsyntes och således hämmad läkning.

Immunmedierade sjukdomstillstånd
Kunna
Typreaktioner I-IV
En hyperkänslighet är en överreaktion hos immunförsvaret mot antingen ofarliga främmande
ämnen eller endogena ämnen (autoimmunitet). De principiella mekanismerna som ger
hyperkänsligheten delar in reaktionerna i fyra typer:
Direkt hyperkänslighet (typ I) beror på frisättning av mediatorer från mastceller. Detta
beror oftast på en produktion av IgE-antikroppar mot främmande antigen och en aktivering

av mastcellernas eller basofilers Fc-receptorer. Detta ger en allergisk reaktion och symptom
från snuva till chock.
Vid antikroppmedierad hyperkänslighet (typ II) bildas andra antikroppar (IgG eller IgM)
mot cellulära ytproteiner eller mindre vanligt mot proteiner i ECM. Detta ger en aktivering av
komplement och ger lysering av cellerna eller bindväven kring dem.
Drabbas man av överkänslighetsreaktion typ III bildar man även här IgG och IgM men nu
mot antigen i blodbanan. Immunkomplexet som bildas när antikroppen binder in ansamlas i
olika vävnader där inflammation initieras av komplement och leukocytackumulering. Denna
reaktion förstör sedan vävnaden.
Vid cellmedierade överkänslighetsreaktioner (typ IV) bildas inte antikroppar som i de tre
övriga typerna. Antigen aktiverar här istället T-celler, med hjälp av makrofager, vilket leder
till inflammation och frisättning av mediatorer som ger vävnadsskada.
Direkt överkänslighet, typ I:
Denna är snabb och beror på IgE, mastceller och reaktioner i kärl och glatt muskulatur vilka
ofta leder till inflammation. Detta sker som en reaktion på ett miljöantigen som personen
träffat på tidigare och bildat antikroppar mot. Dessa reaktioner kallas också allergier och
reaktionerna kan ske i ett stort antal vävnader. Exempel på olika reaktioner är höfeber,
matallergier och bronkial astma och omkring 20 procent av befolkningen är drabbad av någon
form.
Vid frisättning av mediatorer från mastceller, efter inbindning av IgE, sker ett snabbt svar i
endotel som börjar läcka och glatt muskulatur som kontraheras. Detta kan ske inom minuter
från exponeringen till antigenet medan en långsammare reaktion sker under de närmsta
timmarna med en cytokinmedierad rekrytering av neutrofiler och eosinofiler.
I vissa individer leder en exponering för särskilda miljöantigener till en produktion av IgE via
en aktivering av Th2-celler. Det är proteinantigen som aktiverar Th2-svaret mer än i normala
individer och leder till en produktion av cytokinerna IL-4 och IL-13. Dessa stimulerar Blymfocyter, specifika för det främmande antigenet, att byta antikroppklass till IgE. Detta leder
således till en stor IgE-produktion i vissa individer som inte sker hos normala. Denna initiala
reaktion på ett miljöantigen kallas sensitiseringsreaktionen och krävs för senare allergiska
reaktioner.
Dessa IgE-molekyler, för alla antigener man är allergisk mot (allergener), binder till
mastcellers Fcε-receptorer som kommer att täcka hela cellens yta. Mastcellerna har många
receptorer för varje specifikt antigen och finns i alla bindvävsstråk i kroppen. Vid ett repeterat
inflöde av allergener binder dessa till IgE-molekylerna och mastcellerna degranuleras.
Allergenet måste binda till minst två IgE som sedan tillsammans kan aktivera cellen. Detta ger
en degranulering, en syntes av lipidmediatorer samt en syntes och en sekretion av cytokiner.
Vasoaktiva aminer och proteaser frisätts via granula medan arakidonsyraprodukter och
cytokiner frisätts via cellmembranet. Av dessa kommer histamin att orsaka dilation och ökad
permeabilitet i små blodkärl, proteaser kan bryta ned lokal vävnad medan prostaglandiner och
leukotriener ger vasodilation respektive kontraktion av glatt muskulatur. Cytokiner (IL-4 och
TNF) ger efter en längre tid en lokal inflammation.

De kliniska symptom detta ger varierar från ökad mängd slem i slemhinnor (vid hösnuva) och
bronkkonstriktion (vid astma) till systematiska ödembildningar vid anafylaxi på grund av en
systematisk degranulering. Det senare ger ett snabbt blodtrycksfall som kan vara livshotande.
Behandlingen försöker stävja degranuleringsreaktionen, symptomen dessa ger och den
efterföljande inflammationen. Varför allergier utvecklas vet man idag inte.
Överkänslighetsreaktion typ II och III:
Sjukdomar orsakade av antikroppar och antigen-antikropp-komplex sker via IgM och IgG
vilka båda kan aktivera komplement. Antikroppar kan vara riktade mot celler eller strukturer i
ECM (typ II) vilket leder till en ansamling där antigenen befinner sig, ofta i en specifik
vävnad. Immunkomplex (typ III) tenderar att ansamlas i kärlen där mycket turbulens sker
(som vid greningar) eller där trycket är högt. Immunkomplexsjukdomar är således oftare
systemiska och drabbar inte bara en vävnad.
De antikroppar som orsakar sjukdom är ofta riktade mot självantigener och sällan mot
främmande objekt. Dessa bildas på grund av en felaktig självtolerans hos B-celler. De
binder sedan till lösliga eller fasta antigener och skapar sjukdom. Antikroppar som riktar sig
mot innehåll i celler eller vävnader ansamlas här och skapar en inflammatorisk reaktion eller
en nedsatt funktion i organet via komplementaktivering, ADCC, opsonisering och rekrytering
av inflammatoriska celler. Detsamma gäller antikropp-antigen-komplex i kärl som även de
skapar en inflammation genom att attrahera leukocyter i de vävnader där de ansamlas. IgG1
och IgG3 binder till neutrofilers och makrofagers Fc-receptorer och aktiverar dessa. Dessa
antikroppar tillsammans med IgM kan även aktivera komplementsystemet via dess klassiska
väg. Aktiveringen av komplementfaktorer leder i sin tur även det till att biprodukter bildas
(C3a och C5a) som rekryterar leukocyter och inducerar inflammation.
Ansamlingen av leukocyter leder till en frisättning av reaktiva syrespecies och lysosomala
enzymer som skadar närliggande vävnad. Om antikropparna binder till erytrocyter eller
trombocyter kommer detta att leda till att de blir opsoniserade och fagocyterade av
makrofagerna. Antikropparna kan dock även binda till och aktivera receptorer som i fallet
med Graves sjukdom där en antikropp aktiverar TSH-receptorn i thyroidea. Detta leder till
en överproduktion av T3 och T4. Något liknande sker vid myasthenia gravis där antikroppar
binder till och inhiberar ACh-receptorer så att man drabbas av paralys.
Om antikroppen bildats mot en strukturell komponent i ECM, som kollagen IV i
basalmembran, kommer detta att orsaka nedbrytning av den stödjande vävnaden i exempelvis
njuren och lungan. Detta sker via bland annat komplementaktivering och neutrofilrekrytering
och ger glomerulonefrit och pulmonella blödningar.
Bildandet av immunkomplex i cirkulationen och ansamling i vävnader tros bidra till en rad
sjukdomar. I vaskulit associerad med hepatit C-infektioner och vid SLE (systemisk
erythematös lupus), där antikroppar mot dubbelsträngat DNA bildas och ger vaskulit, har man
identifierat antikroppar som orsaken. Andra sjukdomar där antikropp-antigen-komplex tros ge
symptomen är reumatoid artrit, några former av vaskulit och många typer av glomerulonefrit.
De två senare sker bland annat om man terapeutiskt injicerar främmande proteiner i blodet.
Antikroppar bildas inom 6-8 dagar och komplex ansamlas i glomeruli och kärl. Här induceras
inflammation och ger vaskulit och glomerulonefrit.

Kliniska tecken på hyperkänslighet på grund av antikropp-antigen-komplex i kärl och
antikroppar mot självantigen är en destruktion av vävnad och behandlingen sker via
immunosuppression i form av kortikosteroider.
Cellmedierad överkänslighet:
Denna typ skapas ofta av autoimmunitet. Reaktionen sker genom att T-celler och makrofager
angriper självantigen (eller främmande antigen) på en begränsad population celler. Detta gör
att destruktionen oftast limiteras till ett litet antal organ. T-cellsvar kan även ge vävnadsskada
vid bekämpning av mikrober som vid tuberkulos vilket ger en kronisk sjukdom då organismen
är svår att utrota. Reaktionen vid denna överkänslighet medierar även kontaktallergier som
reaktionen mot giftek.
Reaktionen kan dels ske genom den normala vägen med protein upptagna av dendritiska
celler som visas upp på MHC II och ger produktion av IL-2 och IFN-γ från Th1-celler. Dessa
cytokiner aktiverar T-celler respektive makrofager och ger en bekämpning av det främmande
proteinantigenet via fagocytos. Vid cellmedierad cytotoxicitet aktiveras istället CD8cytotoxiska celler via MHC I och bekämpar celler innehållande exempelvis virus eller egna
proteiner vid autoimmunitet.
Andra T-cellsmedierade sjukdomar ger en vävnadsskada på grund av en fördröjd
hyperkänslighetsreaktion. Denna medieras av CD4+ T-celler eller av CD8+ celler som orsakar
en destruktion av celler. Detta sker via samma principer som vid dödande av mikrober men
riktar sig mot den egna kroppen och T-hjälparceller kommer att kunna aktivera makrofager
och inflammation. I dessa autoimmuna sjukdomar är både cytotoxiska och hjälparceller med
specificitet för samma självantigen närvarande och orsakar skada.
Även NK-celler kan delta i den cellmedierade hyperkänslighetsreaktionen mot tumörceller
och virusinfekterade celler. Kliniska tecken på cellmedierad hyperkänslighet är bland annat
diabetes mellitus vid destruktion av endokrina pankreas β-celler eller Sjögrens syndrom.
Behandlingen är en suppression av cytokiner via antagonister och kortikosteroider.

Lupus erythematosus disseminatus
Kallas även systemisk lupus erythematosus (SLE). SLE är
en systemisk sjukdom som påverkar hela kroppen och är
relativt vanlig, främst hos unga och medelålders kvinnor. Vid
SLE utvecklar patienten antikroppar mot ett stort
spektrum av den egna vävnaden. Därmed är SLE en av de
så kallade bindvävssjukdomarna. Orsaken är inte känd men
det finns teorier om att droger och kemikalier såväl som
virusinfektioner skulle kunna ligga bakom. Speciellt
hydralazine (kärldilaterande medicin) verkar kunna leda till
utvecklandet av SLE.
Symptomen vid SLE är många och varierande men de
strukturer som oftast angrips är leder, huden, njurarna och
hjärnan. Ett urval av symptomen:
-

Hudutslag: Ett av de vanligaste symptomen.
Patientens utslag kan vara runda, ge rödflammighet

på kinderna (malariska) eller vara atypiska och då ofta orsakade av vaskulit i övre
dermis. Patienten blir också fotosensitiv och utslagen blir värre om man utsätts för
solljus.
-

Neurologiska besvär: Många patienter utvecklar akut vaskulit i hjärnan men
demyelinisering och mikroinfarkter samt förlust av neuron kan också ses ibland. Detta
kan visa sig som psykiska sjukdomar eller epileptiska anfall.

-

Munblåsor i den orala mukosan: Uppträder hos 20 procent av patienterna.

-

Njurproblem (lupusnefrit): Vanligt och kan innebära allt ifrån mindre abnormaliteter
(som asymptomatisk albuminuri) till allvarliga förändringar i glomeruli. Glomeruli
skadas genom att immunkomplex, som består av antikroppar och komplement,
ackumuleras i glomeruli och leder till att basalmembranet förtjockas samt kan leda till
att mesangialcellerna expanderar.

-

Hematologiska symptom: Patienter med SLE lider ofta av hematologiska
abnormaliteter, somliga orsakade av autoimmuna faktorer men i vissa fall är orsaken
okänd. Patienterna lider av anemi, lymfocytopeni eller trombocytopeni. Kan i vissa
fall vara predisponerade för trombos på grund av antikroppar mot antikoagulanter.

-

Artrit: 90 procent av SLE-patienter lider av ledsmärtor och det är vanligt att det
feldiagnosticeras som reumatoid artrit. Ofta ses osteoporos i skelettet nära de mest
angripna lederna. Även muskelsmärtor (myalgi) är vanligt.

Diagnosen av SLE baseras på en kombination av kliniska symptom samt på laboratorisk
undersökning där man letar efter och identifierar autoantikropparna. Man är speciellt ute efter
de antikroppar som är riktade mot nukleärt DNA. Dessa är anti-dsDNA, anti-ssDNA samt
anti-DNA-histon. Anti-dsDNA är den antikropp som oftast identifieras vid SLE. Dessa
antikroppar är dock inte specifika för SLE, utan kan ses även vid andra systemiska
bindvävssjukdomar. Medieras av en typ III-överkänslighet.

Polyarteritis nodosa
Polyarteritis nodosa (PAN) karaktäriseras av fibrinoid nekros i
hela eller delar av kärlväggen hos små och mellanstora artärer.
Denna nekros är associerad med en neutrofil (ibland eosinofil)
inflammatorisk reaktion. Dessa vaskulära lesioner är utspridda och
leder till att de drabbade kärlväggarna antingen läker och blir
fibrotiserade eller går sönder när den akuta inflammationen härjar i
intiman. Detta leder då till trombos vilket förstås leder till
reducerat genomflöde och/eller infarkt i den drabbade vävnaden.
Eftersom sjukdomen angriper flera artärer på samma gång
karakteriseras PAN av multipla infarkter i många delar av kroppen.
Njurarna och tarmen är de oftast drabbade organen.
Orsaken bakom sjukdomen är okänd, men tros vara
immunkomplexmedierad (typ III). Man har sett samband med
infektion av hepatit B-virus. Bilden visar ett blodkärl vars vägg
invaderas av granulocyter. F:et visar på fibrotisering.

Reumatoid artrit
Reumatoid artrit (RA eller ledgångsreumatism) är en systemisk, kronisk
inflammationssjukdom med kronisk polyartrit (ledvärk). Proximala interphalangeallederna,
armbågar, knän, anklar och ryggrad är oftast påverkade och ofta är de påverkade bilateralt.
RA kan uppstå i alla åldrar men oftast i 30 till 40-årsåldern, med ökande prevalens upp till 70
år. Precis som alla andra reumatiska sjukdomar är prevalensen högst hos kvinnor (3:1).
Symtomen kan variera från knapp märkbara till svåra med deformerade leder.
Ett antal faktorer har identifierats som påverkar utvecklandet av artriten:
- Genetiska faktorer: Gener för HLA-komplex som kan binda RA-associerade
molekyler kan ses i släkter som är drabbade av RA
- 80 procent av alla med RA är seropositiva för reumatoid faktor (RF). RF
representerar multipla antikroppar (framförallt IgM) som är riktade direkt mot Fcfragmentet på IgG. Dessa bildar komplex och ackumuleras i leder där de påverkar
omkringliggande vävnad genom att ge inflammation.
De tidigaste symtomen på RA är ödem och ackumulering av plasmaceller, makrofager och
lymfocyter i leden. Därefter ökar vaskulariseringen med fibrinutfällning i ledspringan, vilket
kan resultera i att små fibrinnoduler, kallade riskroppar, flyter runt i ledvätskan.
Synoviala epitelceller, vilka normalt bildar ett 3 celler tjockt lager, genomgår hyperplasi och
bildar lager som är 8-10 celler tjocka. Detta ger en yta som ser ut som villi och
ormbunksliknande veck som fyller ut de perifera delarna av ledspringan. I denna process
kryper synovialcellerna över ledbrosket och närliggande strukturer. Bland dessa
synovialceller ses även ofta multinukleära jätteceller och mastceller vilket ger en
inflammatorisk vävnad som kallas pannus. Denna täcker ledbrosket och avskiljer det från
synovialvätskan, varefter den eroderar ledbrosket och närliggande ben, antagligen genom
produktion av kollagenas och blockering av näringstillförsel. Nedbrytningen av ben (och
ibland även senor och ligament) leder till deformationer och instabilitet. Till slut bryts leden
ner och genomgår fibrös fission, kallat ankylos.
RA är som sagt en systemisk sjukdom och drabbar inte bara leder och ligament. En
karaktäristisk lesion (kallad reumatoid nodul) kan ses extraartikulärt. Dessa har en central kärna av fibrös nekros omgivet av
makrofager, som i sin tur är omgivna av en ring av andra
leukocyter. Detta liknar ett granulom och ses ofta i områden som
utsätts för tryck, exempelvis på huden på armbågar och knän. De
är flyttbara, gummiaktiga och oftast ömma. Dessa kan även ses vid
reumatisk feber och lupus. RA kan även följas av akut
nekrotiserande vaskulit som kan påverka alla organ.
Klinisk diagnos av RA är inte särskilt precis och baseras på ett
flertal kriterier. Dessa är bland annat antalet påverkade leder, närvaro av reumatoida noduler
och närvaro av RF. Påverkade leder kan vara varma och svullna och göra ont vilket är tecken
på inflammationen. En fjärdedel av alla med RA tillfrisknar spontant, medan de flesta får
progressivt värre vanställning av lederna.

Sjukdomen medför även en ökad mortalitet genom exempelvis luxation i cervikalryggen
vilket kan påverka andningen. Behandlingen består av olika antiinflammatoriska preparat
samt remissionsinducerande (guldsalt) och immunosuppressiva läkemedel.

Arteritis temporalis
Är en inflammatorisk sjukdom som drabbar stora artärer i huvudet (vaskulit), framförallt a.
temporalis. Kvinnor drabbas cirka 3 gånger oftare än män och debuten sker oftast i 70årsåldern. Sjukdomen är associerad med reumatoid artrit och lupus erythematosus.
Symtom på temporalisartrit är feber, huvudvärk, ömhet i skalpen, smärta i käken och tungan
vid tuggning samt synrubbningar. Då a. ophtalmica kan vara påverkad kan man få arteriell
ischemisk optisk neuropati, vilket kan orsaka blindhet. Detta sker mycket plötsligt och beror
på en ocklusion av kärlen på grund av inflammationen. Oftast ses jätteceller och därför kallas
sjukdomen ibland för jättecellsartrit.
Diagnos fås genom:
- Palpation av huvudets artärer som är förtjockade och utan pulsationer
- Ökad sänka
- Biopsi som visar jätteceller
- Ultraljud av a. temporalis
Behandling sker med höga doser av kortikosteroider och de flesta som drabbas blir helt friska
inom 2 år.

Känna till
Sklerodermi

Sklerodermi kallas är en autoimmun sjukdom som drabbar bindväv. Karaktäriseras av
vaskulopati och överdriven kollageninlagring i huden och organ (hjärtat, njurarna, GI och
lungorna). Patienter med sklerodermi visar abnormaliteter i det humorala och cellulära
immunsystemet. Antalet cirkulerande B-lymfocyter är normalt men de visar tecken på
hyperaktivitet vilket ses i blodet genom hypergammaglobulinemi. Patienterna har även
minskade mängder cirkulerande TREG-celler.
Huden hos dessa patienter blir initialt svullen på grund av ödem för att senare bli förtätad
genom bindvävsinlagring i lamina reticularis och förtunning av epidermis. Hyalinisering och
obliteration av arterioler ses också vilket ofta leder till lesioner. Detta är oftast det första
tecknet på sjukdom. Initialt ses ödem med fibrotisering under intiman som följs av fibros av
kärlen och detta kan leda till tromboser. Ofta ser man också fibrinös nekros i afferenta
arterioler i njuren.
Sjukdomen är fyra gånger vanligare hos kvinnor och sjukdomsdebuten sker oftast i 25- till 50årsåldern. Det finns även en viss ärftlig komponent i denna sjukdom vars orsak i övrigt är
okänd.
Det finns två varianter på sjukdomen, en generaliserad (progressiv, diffus) och en begränsad.
Den generaliserade börjar oftast med Raynauds fenomen vilket är återkommande episoder av
ischemi i fingrarna. Detta ses som blekhet, parestesier och smärta. Detta följs av ödem i
fingrar och händer, förtätning och förtjockning av huden (sklerodakteli), polyartralgi
(ledsmärta), tendinit (seninflammation) och refererad smärta från inre organ. Ischemiska sår
på fingrarna leder till fortskridande atrofi och förkortning av fingrarna. Patienter med
generaliserad sklerodermi får stenansikte då huden i ansiktet påverkas vilket leder till nedsatt
rörlighet i munnen. Den vaskulära komponenten leder i njurarna till renal kris med plötslig
malign hypertension, progressiv njursvikt och mikroangiopatisk hemolytisk anemi.
Begränsad sklerodermi är en mildare form vilket främst leder till hudpåverkan på fingrar och i
ansiktet. En variant av denna sjukdom kallas CREST, vilket karaktäriseras av förkalkning
(calcinosis), Raynauds fenomen, esofageal dysmotilitet, sklerodakteli och telangiektasi (små
dilaterade kapillärer).

Dermatomyosit
Precis som andra myopatier är dermatomyosit vanligare hos kvinnor än hos män. Den leder
till muskelsmärta och svaghet. Om nackflexorerna påverkas kan man få svårt att hålla upp
huvudet och om pharynxmuskulaturen påverkas kan man även drabbas av dysfagi. I svåra fall
kan även respiratoriska muskler påverkas. Muskelsvagheten förvärras med tiden och leder till
svår muskelatrofi.
Dermatomyosit skiljer sig från andra myopatier då den ger utslag på ögonlock, ansikte och
bål. Detta kan uppträda ensamt eller i samband med sklerodermi. Om dermatomyosit
uppträder hos en medelålders man är det associerat med ökad risk för epitelcancer, framförallt
pulmonella carcinom.
Dermatomyosit orsakas av autoimmunmedierad mikroangiopati, vilket tros leda till ischemisk
skada på de individuella muskelfibrerna och till slut muskelatrofi. Utslagen tros också bero på
mikroangiopatin.

Vid dermatomyosit ses lymfoida infiltrat runt blodkärl och i bindväven i perimysiet vilket är
associerat med mikroangiopatin. Intramuskulära blodkärl visar endotelhyperplasi,
fibrintromboser och obliteration av kapillärer. Perifascikulär atrofi består av ett eller flera
lager av atrofiska fibrer lokaliserade i periferin i fasciklarna (se bild). Kombinationen av dessa
symtom är diagnostiska kriterier för dermatomyosit även utan inflammation.
Patienter med dermatomyosit har ökade halter kreatinkinas (och andra muskelenzymer) i
blodet. Dessutom har de autoantikroppar. Behandlingen består av kortikosteroider.

Polymyalgia rheumatica
Precis som namnet antyder är polymyalgia rheumatica (PMR) en sjukdom som innebär smärta
och stelhet i muskulaturen och kallas ibland för muskelreumatism. Det är en autoimmun
inflammatorisk sjukdom som innebär att immunförsvaret attackerar skelettmuskler och leder
vilket ger proximal muskelvärk, trötthet, förhöjt CRP och stelhet i nacke, skuldror och höfter.
Smärtorna uppkommer oftast på morgonen eller då man sovit en längre tid.
Kvinnor drabbas 3 gånger oftare än män, vilket är fallet med de flesta reumatiska och
muskulära sjukdomar, och sjukdomen debuterar ofta i 60-årsåldern.
15 procent av patienter med PMR har också temporalisartrit (alternativt jättecellsartrit), vilket
är en sjukdom med inflammation i stora och små artärer som leder till bland annat huvudvärk
och synrubbningar. Båda sjukdomarna behandlas med kortison och patienten tillfrisknar oftast
helt inom 2 år.

Immunological disorders
Primära och förvärvade.
En immunbrist kan vara antingen medfödd (primär) eller förvärvad (sekundär). Det senare
sker via infektioner (HIV vanligast), olika patofysiologiska förlopp såsom stress, splenektomi,
undernäring (vanligt i U-länder) eller brännskador vilka ger nedsatt immunförsvar eller bero
på immunosuppressiva mediciner (som vid cancerbehandling eller transplantation). De
medfödda är i de allra flesta fall mycket ovanliga och drabbar omkring 1 på 1 000 000. En
immunbrist leder till en större risk för infektioner och vissa typer av cancer, tillsammans
immunbristsjukdomar.
Medfödda immunbrister:
Dessa beror på genetiska fel i ett eller flera av delarna i immunförsvaret och gör att detta inte
mognar eller fungerar korrekt. Trots att sjukdomarna är mycket ovanliga beräknas så många
som 1 på 500 lida av någon form av medfödd immunbrist vilka ofta dock inte genererar några
viktiga symptom.
Svårheten på symptomen varierar beroende på defekten och kan variera från att det nyfödda
barnet dör efter bara några dagar till att man oftare får förkylningar. Olika delar av försvaret
är också involverat vilket kan innebära att ett fel i en viss celltyp inte alls behöver påverka
risken att drabbas av en viss mikroorganism, exempelvis virus. Vid defekter som innebär att
man inte kan bilda vissa antikroppar kommer detta att manifesteras genom en ökad mängd
bakteriella infektioner och en ökning av selektiva virusinfektioner.

Ett exempel på en antikroppdefekt är X-bunden agammaglobulinemi. Denna presenterar sig
hos pojkar med en ålder på 5-8 månader (då mammans antikroppar inte längre finns kvar i
hög nivå). Detta ger en brist på samtliga immunoglobuliner och vissa drabbas därför av
kroniska infektioner i CNS eller rekurrenta bakterieinfektioner. I ett blodprov ses inga mogna
B-celler på grund av en oförmåga att bilda ett tyrosinkinas i dessa celler som krävs för
utmognaden.
Vissa sjukdomar leder till att B-lymfocyter, T-lymfocyter eller båda inte mognar korrekt. Om
båda celltyper är drabbade talar man om svåra kombinerade immunbrister (SCID, severe
combined immunodeficiency). Detta kan man få av en rad olika genetiska abnormaliteter,
varav omkring hälften är X-kromosombundna. Av dessa är omkring hälften defekter i en enda
gen för en subenhet i en receptor för cytokiner. Denna aktiveras av en rad cytokiner, bland
annat IL-7 som fungerar som en tillväxtfaktor för främst pro-T-celler (dock till viss del även
av pro-B-celler). Detta ger således en avsaknad av proliferation av dessa och en gravt minskad
mängd T-lymfocyter i kroppen. Detta ger då både ett minskat svar mot virus via Tmördarceller och från B-celler som ju måste aktiveras av T-hjälparceller. Kliniska
manifestationer är kroniska infektioner av virus, bakterier, svampar och protozoer.

Av den halva som drabbas av autosomal SCID utgörs hälften av personer som har ett defekt
enzym, ADA, adenosindeaminas, som bryter ner puriner. Om detta inte fungerar drabbar det
snabbt prolifererande celler som lymfocyter via toxiska purinintermediärer. Även i detta fall
drabbas främst T-celler medan B-celler drabbas på grund av en brist på T-hjälparceller.
När det gäller andra immunbrister som endast påverkar en mognadsväg och ej båda kan
nämnas en X-kromosombunden för B-celler som ger defekta enzymer som gör att B-celler
inte kan mogna förbi pre-B-cellsstadiet i benmärgen.
Gällande T-celler finns DiGeorges syndrom som är den vanligaste (av en grupp mycket
ovanliga sjukdomar) som drabbar endast dessa lymfocyters mognad. Det är en allvarlig
sjukdom och upptäcks ofta hos barn med hjärtfel och hypokalcemi. Beror på ett genetiskt fel
som gör att tymus inte bildas fullständigt (inte heller parathyroideakörtlarna vilket ger
hypokalcemin). Detta gör att T-cellerna inte kan genomgå normal mognad. Dessa patienter
upptäcks som spädbarn och blir ofta bättre med åren eftersom en liten del av tymus kan
fungera. Har de ingen thymus alls kan en transplanteras. Dock kommer personer med

DiGeorges syndrom att drabbas av kroniska infektioner av virus, bakterier, svampar och
protozoer.
SCID är dödligt i unga år och kräver olika behandlingar som benmärgstransplantation. När
det gäller brister i B-celler kan man överföra antikroppar från andra personer för att skapa ett
passivt försvar.
Förutom gendefekter som ger en ofullständig mognad av immunförsvaret finns det även de
som beror på defekta mogna lymfocyter. Ett exempel på detta är X-bundet hyper-IgMsyndrom. Denna sjukdom ger en defekt isotypklass-switch för antikroppar i B-cellen vilket
innebär att IgM kommer att vara den dominerande antikroppen löslig i kroppen. På cellnivå
beror sjukdomen oftast på en defekt CD40-ligand hos T-hjälparceller som ska binda till
CD40 på B-cellen och makrofager för att aktivera dessa. Funktionellt ger detta ingen
isotypswitch samt inget aktiverande av makrofager mot intracellulära mikrober. Andra
anledningar kan vara en defekt CD40 eller en felaktig mekanism för switchreaktionen.
Manifesteras som varbildande och opportunistiska infektioner av bland andra Pneumocystis
jiroveci samt autoimmuna sjukdomar som trombocytopen purpura, hemolytisk anemi och
neutropeni.
En annan sjukdom är selektiv IgA-brist som är relativt vanlig och drabbar runt 1 på 700. Vad
detta beror på är relativt okänt men sjukdomen ger ofta inga större kliniska problem eftersom
IgM kan ta över dess funktioner. Detta leder dock till en konstant aktivering av
komplementsystemet då IgA normalt sett alltid är aktiva i exempelvis mag-tarmkanalen.
Ibland kan dock sjukdomen bero på en mutation i genen som kodar för den tunga kedjan för
just denna antikropp.
Defekter i det konstitutiva försvaret kan också inträffa och gäller främst fagocyter och
komplementsystemet. Kronisk granulomatös sjukdom beror på en mutation i genen för
fagocytoxidas som skapar mikrobiocidala reaktiva syrespecies i lysosomer. På grund av
mutationen kan neutrofila granulocyter och makrofager inte döda upptagna mikroorganismer
och kroppen kompenserar detta genom att aktivera och rekrytera fler fagocyter. Detta orsakar
en ackumulering av fagocyter, som skapar en struktur som ett granulom, vilka dock inte kan
utföra sitt jobb.
Defekter i nästan alla komplementfaktorer finns beskrivna. En defekt i C3 resulterar i
mycket allvarliga sjukdomar som kan leda till döden. Defekter i C2 och C4, som ingår i den
klassiska vägen, ger ingen immunbrist men väl immunkomplexmedierade sjukdomar som
liknar lupus. Detta beror antagligen på att dessa komplex kan städas undan via den klassiska
vägen och att detta inte kan ske nu. Att ingen immunbristsjukdom uppstår beror sannolikt på
att lektinvägen samt den alternativa kan kompensera för förlusten av den klassiska.
Förvärvade immunbrister:
Dessa kan vara antingen övergående eller permanenta. De beror på en av tre huvudorsaker
som kan delas in i subtyper.
Patofysiologiska/fysiologiska immundefekter kan bero på bland annat följande orsaker:
-

Att man är nyfödd och inte har något eget immunförsvar utan får antikroppar från sin
mamma

-

Att man är gammal och inta kan skapa nya T-cellssvar på grund av att tymus är
omvandlad
Att man är gravid
Att man genomgått splenektomi vilket ger en ökad risk för bakterieinfektioner
Grav malnutrition gäller främst i U-länder
Stress på grund av höga kortisolnivåer
Extrem fysisk ansträngning
Brännskador på grund av att epitelskyddet saknas
Cancer som leukemi eller solida benmetastaser

Många av dessa tillstånd är övergående, transienta, immunförsvarsnedsättningar av olika
anledningar.
Infektionsberoende immundefekter kan skapas av HIV, som dödar T-hjälparceller, och gör
att immunförsvaret inte fungerar som det ska, samt mässling. Dessa leder båda till att
immunförsvaret inte klarar av andra samtidiga infektioner och att opportunister lätt tar sig in
och orsakar sjukdom.
Immunosuppressiva mediciner ges bland annat till personer som ska genomgå
transplantationer vilket nedreglerar immunförsvaret och ger en övergående
immunförsvarssänkning. Även andra mediciner som anti-inflammatoriska (kortison och
prednison) nedreglerar försvaret liksom cytotoxiska medel vid cancer (som dödar alla snabbt
replikerande celler såsom leukocyter) samt strålning, även det vid cancer.
Således kan mediciner medvetet nedreglera immunförsvaret eller som en bieffekt vid
cancerbehandling då alla snabbt prolifererande celler drabbas. Vid infektioner som HIV och
mässling drabbas immunförsvaret samt då man behandlar dessa sjukdomar med farmaka som
hämmar immunförsvaret.

