Moment 1 DSM1 VT18 - Firathan Koca

Moment 1 i DSM1 av Firathan Koca (VT18)
Då tentorna utgår väldigt mycket direkt från föreläsningarna i den här
kursen finns det material direkt från föreläsningarna kombinerat med
kurslitteraturen.
Immunologi Sid: 2
Farmokologi Sid: 107
Tumörpatologi sid: 157
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Lärandemål
Immunologi Medfödd (innate) immunitet och inflammation
Studenten skall kunna:
• Förstå principiella skillnader mellan det medfödda (innata) och adaptiva
immunförsvaret (S2)
Det medfödda, konstitutiva, immunförsvaret innefattar makrofager, monocyter, dendritiska
celler och granulocyter i hud, GI och luftvägar. Cellernas receptorer känner igen specifika
molekylära mönster producerade av mikroorganismer (PAMP). Bindningen av PAMPreceptorn till en PAMP leder till fagocytos av mikroorganismen. Utsöndring av cytokiner och
mediatorer aktiveras. Den fagocyterande cellen migrerar till lymfknutor för
antigenpresentation och aktivering av det förvärvade, adaptiva försvaret.
Antigenpresentationen är ‘’signal 1’’ i aktiveringen av lymfocyter.
Det adaptiva försvaret består av T- och B-lymfocyter och NK-celler. Det är ett flexibelt system
som genom en mekanism kallad klonal expansion producerar massvis med celler med
receptorer för det antigen som är aktuellt i den pågående infektionen. Aktiveringen av
systemet kräver två signaler; signal 1 från antigenpresenterade celler och signal 2 från
mikroorganismer eller skadade kroppsegna celler. Efter signal 2 aktiveras T-lymfocyternas
klonala expansion, som triggar B-lymfocyternas klonala expansion. B-cellerna differentierar
till plasmaceller som producerar antikroppar. Det finns två typer av adaptiv immunitet;
humoral immunitet är när antikroppar neutraliserar och eliminerar extracellulära
mikroorganismer och toxiner. Cellmedierad immunitet är när T-lymfocyter eliminerar
intracellulära mikroorganismer.
Tabellen visar en jämförelse med de olika aspekterna där försvaren skiljer sig åt:

• Beskriva hur det medfödda försvaret aktiveras och på vilket sätt det kan
kommunicera med det adaptiva systemet (S3)
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Makrofagerna har olika ytreceptorer såsom ‘’Pattern recognition receptors’’ (PAMPreceptorer) som utgör Toll lika receptorer (TLR) och NLR, dessa känner igen
mikrober och skadade celler och aktiverar då makrofagerna. Fagocyterandet
medieras av andra ytreceptorer, såsom manosreceptorn och Scavanger-receptorn
som direkt binder till mikroben. Makrofagen kan aktiveras genom två olika vägar, den
klassiska vägen induceras av TLR och IFN-gamma som även producerades i det
adaptiva immunförsvarsresponsen. Makrofager som aktiveras av den klassiska
vägen bryter ner mikrober och triggar igång inflammation. Den alternativa vägen
induceras istället av cytokiner (IL-4 och IL-13) och dessa makrofager ansvarar för
vävnadsreparation och att avsluta inflammationen och så har vi makrofager som
släpper ut cytokiner.
Neutrofilerna och monocyterna utgör de cirkulerande cellerna i det konstitutiva
immunförsvaret. De rekryteras till ett område med infektion, känner igen molekyler
och fagocyterar dessa för intracellulär nedbrytning. Neutrofiler är den vanligaste
leukocyten och ökar i antal vid en infektion. Neutrofiler är de första cellerna att
reagera på en infektion och är således den dominerande cellen vid en akut infektion.
Neutrofiler fagocyterar mikrober i cirkulationen samt tar sig till områden med infektion
för att där fagocytera och förstöra mikrober. De uttrycker även olika typer av
receptorer för produkter involverade i komplementsystemet samt för antikroppar.
Neutrofilerna klarar sig endast under ett par timmar ute i vävnaderna.
Vidare har vi olika typer av celler, vi har dendritiska celler som producerar cytokiner
vilka initierar inflammation samt aktiverar igång det adaptiva immunförsvaret.
Dendritiska celler fungerar även som en kommunikatör mellan det konstitutiva och
adaptiva immunförsvaret genom antigenpresentation och vid en infektion rör dom sig
fort från lymfkärl till lymfknutor för att visa upp antigener till det adaptiva
immunförsvaret. Finns tre olika typer av dendritiska celler, myeloida,
monocytderiverade och plasmacytoida dendritiska celler.
Sedan har vi mastceller som finns vid huden och slemhinneepitel. Mastcellerna kan
aktiveras genom TLR eller en specifik antikroppsmekanism. Mastcellerna har granula
som innehåller histamin och kan verka kärldilaterande samt proteolytiska enzymer
som kan döda bakterier eller inaktivera toxiner. Mastceller syntetiserar även
prostaglandiner samt cytokiner.
En annan celltyp i det konstitutiva immunförsvaret är NK-cellerna. Dessa reagerar på
intracellulära mikrober genom att döda de infekterade cellerna och producera IFNgamma som aktiverar makrofager. NK-celler uttrycker varken TcR eller antikroppar
och är således en egen grupp av lymfocyter. De har olika receptorer som reagerar på
andra cellers MHC klass I. NK-celler blir även aktiverade av IL-12 från makrofager
eller när de binder till Fc-regionen på IgG-molekyler bundna till antigen. Vid aktivering
frisätter de cytotoxisk granula mot den infekterade cellen. Efter det bildar NK-celler
även IFN-gamma som aktiverar makrofager till effektivare dödande av fagocyterande
celler. Således samverkar NK-celler och makrofager för att eliminera intracellulära
mikrober. Makrofager fagocyterar mikrober och producerar IL-12 som aktiverar NKceller, som då bildar IFN-gamma som aktiverar makrofager att döda mikroben.
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NK-celler har receptorer som inhiberas av MHC I-molekyler. Därför kan mikrober
som stängt av uttrycket av denna, för att inte bli dödade av T-mördarceller, istället bli
dödade av NK-celler.
Beskriva det medfödda immunförsvaret inklusive barriärfunktioner,
slemhinneimmunitet, antimikrobiella peptider, komplementsystemet,
fagocyterande celler såsom neutrofiler och makrofager. (S2)
Det konstitutiva immunförsvaret byggs bl.a upp av epitelceller, cirkulerande celler och ett
flertal plasmaproteiner. Epitelet fungerar som en fysisk och kemisk barriär mot infektioner.
Epitelcellerna är bundna tight till varandra och på så sätt upprätthåller man en mekanisk
barriär mot mikrober. Keratin på hudytan och slemhinnor från mukösa epitelceller hindrar
mikrober från att komma i kontakt och infektera epitelet. Epitelcellerna kan också producera
olika typer av peptidantibiotika, såsom defensin och cathelicidin vilka dödar bakterier. De
innehåller dessutom intraepiteliala lymfocyter. Dessa är T-lymfocyter som uttrycker TcR
uppbyggda av en y- och delta kedja och kallas därför ydelta T-celler. De känner precis som
resten av det medfödda immunförsvaret igen mönster som är gemensamma för flera olika
ämnen, snarare än antigen.

Slemhinneimmunologi
I tarmen har vi lymfatisk vävnad som kallas för GALT, gut associated lymphoid
tissue. Det finns epitelceller där med PAMP-receptorer, t.ex TLR . Vi har även
organiserad lymfvävnad med folliklar dominerande av B-celler och CD4 T-celler som
kallas för Peyers plack där det adaptiva immunförsvaret aktiveras genom
antigenpresentation. Höga nivåer av Th2 och IgA. Antigenet tas upp från lumen via
M-cellen genom först fagocytos och därefter exocytos och antigenet kommer därefter
tas upp av antigenpresenterande celler såsom dendritiska celler som i sin tur
kommer aktivera T-celler. För att inte inflammationssvaret ska bli för starkt och för att
skona harmlösa antigen är Treg väldigt viktigt här då dom undertrycker immunsvaret
något.
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Komplementsystemet
Komplementsystemet är en samling av cirkulerande samt membranassoscierade proteiner
som är viktiga i försvaret mot mikrober. Många av dessa proteiner är proteolytiska enzymer
och komplementsystemet kan aktiveras på tre olika sätt sätt:
Alternativa vägen triggas igång när komplement proteiner aktiveras på mikrobernas yta
men kan inte kontrolleras eftersom komplement regulatoriska proteiner saknas hos mikrober
( men finns hos värdcellen). C sätter sig på mikrobyta och spontant klyvs till C B.
3
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Klassiska vägen triggas igång när antikroppar binder till mikrober eller andra antigener.
C1 binder till Ig M eller IgD. Kaskad sker och det bildas C3b. Sen fortsätter
komplementkaskad.
Lektinvägen aktiveras när ett plasmaprotein ‘’Mannose-binding lectin’’ (MBL) binder till
terminala mannossekevenser på mikrober. Dessa terminala mannossekvenser finns ej hos
människan.
Aktiverade komplement proteiner agerar som proteolytiska enzymer och klyver andra
komplementproteiner. Detta leder till en kaskadreaktion och oavsett vilken väg man aktiverar
komplementsystemet med så finns det en central komponent av komplementsystemet och
det är plasmaproteinet som kallas för C3 och klyvs där den större delen kallas för C3b. C3b
kan binda till mikrober och rekrytera och aktivera nedströms komponenter i
komplementsystemet. Effektorfunktionerna hos komplementsystemet utgörs främst av tre
olika funktioner vilka är:
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Opsonisering och fagocytos C3b binder till mikrober så att vissa makrofager med
receptorer för C3b känner igen mikroben och kan fagocytera det.
Inflammation: Vissa komplement proteiner, framförallt C3a och C5a är kemotaktiska för
leukocyter (framförallt neutrofiler och monocyter) så dessa lockas till platsen där
komplementsystemet aktiverats.
Cellförstörelse: Komplementsystemet kulminerar i ett protein komplex som borrar igenom
mikrobens cellmembran och stör genomsläppligheten vilket leder till en osmotisk kraft som
spränger sönder cellmembranet eller så går mikroben i apoptos.

Neutrofiler och makrofager togs upp i lärandemålet ovan.

• Förstå konceptet kring rekrytering av leukocyter med hjälp av kemotaxis,
samt rollen hos adhesionsmolekyler på leukocyter och endotelceller (S2)
Processen initieras genom dilatation och ökad permeabilitet i blodkärlen omkring platsen för
skadan eller infektionen genom ett utsläpp av bl.a histamin och substans P. Leukocyter
migrerar till platsen för att sedan kunna ta sig ut till den inflammerade vävnaden. När en
mikrob tar sig förbi epitelcellerna kommer dendritiska celler, makrofager och andra celler att
svara på detta genom att producera cytokiner, bl.a TNF och IL-1. Som svar på ökade nivåer
av TNF och IL-1 kommer epitelcellerna att uttrycka adhesionmolekyler på sin cellyta, bl.a Eselektin samt P-selektin. Cirkulerande neutrofiler uttrycker kolhydrater, Sialyl Lewis (s-Le ),
på sin cellyta som binder till selektinet. På detta sätt rullar neutrofilen längs kärlväggen.
Leukocyten har integriner som binder till ligander (ICAM-1 och VCAM-1) på epitelcellernas
vägg och tack vare att epitelcellerna uttrycker kemokiner som ökar affiniteten för liganderna
så kommer neutrofilen att bromsas upp medan den rullar fram.
x
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Nästa fas är transmigrationen (diapedesen) av leukocyterna mellan endotelcellerna och
genom basalmembranet. Detta sker tack vare en koncentrationsgradient skapad av samma
kemokiner som ovan. Den sista fasen är den kemotaxiinducerade migrationen av cellerna i
extracellulära matrix. Cellerna rör sig mot den kemotaktiska gradienten med integriner som
binder till molekyler i ECM.

Immunologiska sjukdomar
Studenten skall kunna:
• Förstå och beskriva begreppen tolerans och autoimmunitet (S3)
Normalt sett ska T-celler och B-celler inte reagera på egna antigen utan de har
‘’utbildats’’ att bara reagera på främmande antigen. När T-celler och B-celler ändå
reagerar på självegna antigen så pratar man om autoimmunitet. En autoantikropp
binder till ett autoantigen och vi har då autoimmunitet.
Man delar upp överkänslighetsreaktioner i fyra olika typer;
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Vid typ II reaktioner kan autoantigenet fungera som en receptor där antikroppen
binder in. När antikroppen binder in kan den antingen fungera som agonist eller
antagonist.
• Agonistisk när antikroppen stimulerar receptorn, t.ex i Graves sjukdom och en
inbindning leder till ökade nivåer av thyroideahormon och man får
hyperthyreos.
• Antagonistisk är när antikroppen istället blockerar receptorn, t.ex vid
myastenia gravis där antikroppen tar den plats som acetylkolin vanligtvis tar.
Att acetylkolin inte längre kan binda in leder till att vi inte kan få någon
muskelkontraktion.
Det finns två olika former av tolerans för att cellerna inte ska reagera på kroppsegna
antigen. Man pratar om central- och perifer tolerans.
• Central tolerans innebär att T-cellerna genomgår först en positiv selektion
där T-cellerna kontrolleras om de kan binda till kroppsegna MHC-molekyler.
Om de inte kan binda in så genomgår de apoptos. Därefter lämnar T-cellerna
barken och fortsätter mot märgen och här kommer de testa att binda in till
MHC-molekyler på dendritiska celler och de kroppsegna peptider som dessa
presenterar. Om bindningen till dessa är för stark kommer cellerna genomgå
apoptos. Denna process kallas för negativ selektion.
• Perifer tolerans innebär att om en T-cell endast får signal 1 (MHC-molekyl +
peptid) och ingen kostimulation så kommer den bli anergisk.
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Det finns många faktorer som kan påverka risken att utveckla autoimmun sjukdom.
Dessa risker är bl.a;

Toleransen kan brytas av ett par olika mekanismer.
1. Genetiska defekter/polymorfismer
• Påverkar centraltolerans:
- Autoimmune regulator (AIRE) är en gen som om man skulle få fel på kommer leda
till fler självreaktiva T-celler eftersom T-cellsskolan inte fungerar som den ska.
• Påverkar perifer tolerans
• CTLA-4 hämmar normalt ko-stimulation så att T-celler inte aktiveras.
• FoxP3 krävs för utveckling av Treg celler
• Fas/Fas-L är involverade i apoptos.
Infektion
• Ökat uttryck av kostimulatoriska molekyler kan leda till aktivering av
autoreaktiva T-celler.
9
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•

Molekylär förväxling (molecular mimicry) innebär att infektiösa agens kan
utlösa immunreaktioner som korsreagerar med kroppsegna antigen därför att
de liknar varandra strukturellt.

Inflammation
• Inflammation leder till modifiering av autoantigener genom att fagocyter
släpper ut syreradikaler som oxiderar dessa autoantigener.
Trauma
• Organ som skyddas från immunsystemet av någon typ av ‘’barriär’’, t.ex
testiklar, ögon och hjärna. Vid destruktion av barriären kommer
autoantigenerna helt plötsligt vara exponerade för immunsystemet vilket leder
till att autoreaktiva T-celler aktiveras.

• Beskriva det adaptiva immunsystemet uppbyggnad och reglering, dess
specifika T-celler och B-cellers funktion såsom cytokinfrisättning och
cytotoxicitet (S3)
T-cellerna kan antingen vara CD8 -mördarceller eller CD4 -hjälparceller. CD4Tcellerna finns i flera olika former;
T-hjälparcellerna delas in i tre subtyper, Th1, Th2 och Th17.
• Th1 är involverad i cellmedierad immunitet. Genom att släppa ut IFN-gamma
och med CD40L på cellytan ökar Th1 makrofagernas förmåga att fagocytera.
T-cellerna differentieras till Th1 genom IL-12 och IFN-gamma. Th1 är även
med i ‘’switch’’-funktionen hos antikropparna och stimulerar produktionen av
IgG. Kan även bilda granulomerer vilket är ett skyddande isolerande hölje runt
infekterade celler.
• Th2 aktiverar B-celler och bidrar till produktion av antikroppar som agerar ickeopsoniserande (IgA och IgE). Den släpper även ut IL-4 och IL-13 som båda
fungerar inhiberande jämfört med de cytokiner Th1 släpper. IL-4 och IL-13
minskar alltså makrofagens fagocyterande aktivitet. Th2 cellerna inhiberar
+

+
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•

alltså klassiskt makrofag aktivering och främjar istället en aktivering som kallas
för alternativ makrofag aktivering som kan ha en roll i vävnadsreparation.
Th17 har som främsta uppgift att stimulera rekrytering av neutrofiler och
monocyter och släpper ut bl.a IL-17 och IL-22.

B-cellerna tillhör det adaptiva systemet och är även dom antigenpresenterande
celler.
I föreläsningen togs det upp tre olika typer av B-celler.
• Follikulära B-celler som cirkulerar runt i kroppen.
• Marginalzon B-celler finns i mjälte och i blodet.
• B1 a/b celler finns i peritoneum och hittas även i lungorna.
När B-cellen aktiveras skaps effektor B-celler.
• Regulatoriska B-celler som producerar bl.a IL-10 vilken är anti-inflammatoriskt.
• Minnes B-celler
• Plasmaceller som bildar antikroppar. Finns två olika former av plasmaceller,
de perifera är kortlivade medan de långlivade tar sig till benmärgen och
kommer fungera som minnesceller och producera antikroppar under en lång
period.
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Naiva B-celler i mjälten, lymfknutor och mukösa lymfvävnader uttrycker två typer av
membranbundna immunoglobuliner, IgM och IgD vilka fungerar som en del av
receptorn för antigener. Aktiveringen sker med hjälp av APC samt T-hjälparceller.
Antigenet binder in till BcR som består av membranbundna IgM och IgD samt det
transmembrana proteinet CD79. Via en fosforyleringskaskad aktiveras gener som är
involverade i proliferation och differentiering.
Inbindning av ett proteinantigen leder endast till en svag aktivering, men dock till att
proteiner som är involverade i T-hjälparcellers co-stimulation bildas på B-cellernas
yta. Det leder också till att cytokinreceptorer börjar uttryckas på B-cellerna så att Thjälparceller lättare kan aktivera dem. Till sist leder inbindningen också till att Bcellerna minskar sitt uttryck av kemokinreceptorer. Kemokiner bildas i lymfvävnaden
med uppgift att hålla kvar B-cellerna i folliklarna. Den minskade affiniteten för
kemokinerna innebär att B-cellerna migrerar till den anatomiska del av organet där
barken och märgen möts, dit också aktiverade T-celler rör sig. Väl i denna del
kommer T-celler som är specifika för samma antigen att kunna aktivera B-cellerna
fullt ut genom att tillföra en sekundär signal som leder till differentiering och
proliferation. Det sker en klonal expansion och många celler bildas som uttrycker Igreceptorer med specificitet för samma antigen. Vissa celler syntetiserar även IgM i
löslig form. Aktiveringsprocessen är mycket effektiv och ett kraftigt antikroppssvar
bildas inom 3-7 dagar efter en infektion. B-cellsaktiveringen kan också vara Tcellsoberoende, men är då inte lika effektiv. T-hjälparceller leder till att ‘’Ig-switch’’
och affinitetsmognad kan utföras, vilket inte sker vid T-cellsoberoende aktivering.
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Genom affinitetsmognad skapas B-celler med hög affinitet för det aktuella antigenet.
Affinitetsmognaden går till genom att alla B-celler klonas genomgår små mutationer,
somatiska hypermutationer, som gör att de får annorlunda affinitet för antigenet i
antikropparnas Fab-region. Senare urval resulterar i att de B-celler med låg affinitet
dör ut, medan de med den högsta affiniteten får proliferera.
Olika delar i B-cellernas svar sker i skilda anatomiska delar av lymforgan. Naiva Bceller känner igen antigen i lymffolliklar och migrerar för att aktiveras av Thjälparceller i kanten av dessa. Här påbörjar B-cellerna sin proliferation och
differentiering till antikroppssecernerande celler, plasmaceller. Plasmacellerna finns i
lymforganet, men utanför follikeln, och bildar antikroppar som går ut i blodet. Vissa
plasmaceller migrerar dessutom till benmärgen där de kan leva i upp till månader
eller år och bilda antikroppar även efter att antigenet är borta. Isotyp-’’switch’’ görs
även det utanför folliklar, medan affinitetsmognaden sker i groddcentra som bildats i
follikeln.
Vissa aktiverade B-celler (ofta isotyp-’’switchade’’ celler med hög affinitet’’ ) bildar
inte plasmaceller, utan minnesceller. Dessa cirkulerar i blodet och överlever i
månader till år, redo att snabbt utrota en ny infektion av samma antigen.
De flesta B-celler dör efter ett tag efter aktiveringen via apoptos. Vidare kommer en
process som kallas antikropp-feedback att göra att cellerna slutar producera
antikroppar. Detta sker genom att höga mängder IgG i kroppen inhiberar bildningen
av fler antikroppar.
• Beskriva immunologiska sjukdomar som hyper-IgM-syndrom, AIDS,
sekundära immundefekter, komplementdefekter och IgA brist (S2)
Primär, eller medfödd immunbrist omfattar flera sjukdomar med mycket varierande
patogenes, klinik och svårighetsgrad. Hos dessa patienter som inte redan dör under det
första levnadsåret så ser man en ökad infektionskänslighet samt att infektioner läker
långsammare än förväntat.
Sjukdomarna kan översiktligt delas upp i B-cellsdefekter, T-cellsdefekter, kombinerade Toch B-cellsdefekter, granulocytdefekter och komplementdefekter. Man kan ta blodprov och
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kolla blodvärden men det är svårt att misstänka immunbrist som orsak till patientens
symptom. Brist på de olika leukocyterna kan ge följande kliniska konsekvenser:

Även normalvärden för immunceller kan vara bra att ha något hum om för att kunna
veta när det är onormala värden.
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Hyper IgM-syndrom
Den mogna B-cellen producerar IgM men övergår efter stimulering av T-hjälparcell till
produktion av mer specialiserade antikroppar från klasserna IgG, IgA respektive IgE.
Vid hyper IgM har man en bristande förmåga att göra antikroppswitch. Övergången
kräver en interaktion mellan CD40L på T-cellerna och den kostimulatoriska CD40 på
B-cellen. En defekt i endera av dessa molekyler leder därför till hyper IgM.syndrom.
Genen för CD40L är X-kromosombundet och är vanligare hos pojkar. Förknippad
med kraftigt ökad infektionsbenägenhet.
IgA-brist
IgA står för huvuddelen av försvaret våra slemhinnor och patienter med IgA-brist har
en ökad förekomst av otit, sinuit, rinit, faryngit och tarminfektioner. Defekten är oftast
medfödd och är den vanligaste förekommande primära immunbristen i Sverige.
Komplementdefekter
Komplemtsystemet är en del av det konstitutiva immunförsvaret och aktivering av
systemet begränsas av flera olika reglerproteiner. Med komplementbrist avses total
eller subtotal brist av ett komplementprotein på autosomalt recessiv eller Xkromosombunden bas eller dysfunktion av proteinet med motsvarande
ärftlighetsgång. Defekter i sekvensen C5-C9 predisponerar selektivt för invasiva,
ibland recidiverande, infektioner med meningokocker och gonokocker.
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Genetiska sjukdomar
Studenten skall kunna redogöra för:
• Strukturella förändringar i proteinkodande DNA (S3)
Mutationer refererar till permanenta förändringar inom DNA:t och de muterade
cellerna kommer att överföras till avkommorna och riskerar att ge upphov till
genetiska sjukdomar. Mutationer i somatiska celler kommer inte ärvas vidare men är
viktig i uppkomsten av cancer.
•

•

•

Punktmotationer innebär substitution av en nukleotid mot en annan vilket
betyder att en aminosyra byts ut mot en annan och kallas även för missense
mutationer.
Vissa punktmutationer kan leda till att man får ett stoppkodon vilket leder till att
translationen avbryts och i de flesta fallen bryts RNA ner och då pratar man
om nonsense mutations.
Frameshift mutationer innebär att man antingen adderar eller tar bort 1-2
baspar vilket kommer ändra ‘’reading frame’’ i DNA-strängen.
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99,5 % av vårt DNA mellan två individer är likadant, det är alltså endast 0,5% som
skiljer oss från varandra i DNA-sekvensen. Det må låta lite men det rör sig ändå om
hela 15 miljoner baspar som skiljer sig åt. De två mest vanliga DNA variationer
(polymorfism) är single nucleotide poymorphism (SNPs) och copy number variations
(CNVs)
• Single nucleotide poymorphism representerar variationer i enstaka
isolerade nukleotidpositioner och är nästan alltid biallelisk, d.v.s att
variationerna utgörs av två alternativ, t.ex antingen A eller T. SNP har visat sig
variera i olika populationer och är mer frekvent inom vissa grupper. Det är en
väldigt liten andel av alla SNPs(mindre än 1%) som hittas inom kodande
regioner. Dessa SNP på kodande regioner är viktiga då de kan ändra genen
och ge upphov till en fenotypisk förändring eller sjukdom. Man har kopplat
ihop vissa SNPs med risk för att utveckla vissa multigeniska komplexa
sjukdomar såsom diabetes typ II och hypertension.

•

Copy number variations är stora sekvenser av DNA från 1000 baser upp till
miljoner baspar som kan ses ha duplicerats eller raderats inom en del av en
17
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population. Ca 50% av alla CNVs hittas vid kodande regioner och lär nog
därför ligga bakom en stor del av vår fenotypiska diversitet.
• Epigenetisk reglering; förändringar av icke-kodande RNA (S2)
Epigenetiska förändringar är förändringar i gen eller proteinuttryck utan att det sker
förändringar i själva DNA-sekvensen. En central mekanism i epigenetiken är cytosinmetylering i närheten av promotors vilket leder till att RNA-polymeras inte kan
komma åt promotorn och vi får en minskad transkription. Det är vanligt med
promotor-metylering av cancerhämmande gener vilket leder till okontrollerad
celltillväxt och celldelning. Även histonproteiner som är en del av nukleosomen kan
genomgå epigenetiska förändringar såsom acetylering eller metylering vilket
påverkar gentranskription. Imprinting är en form av epigenetik där man t.ex under
utvecklingen kan bestämma vilken av generna som ska vara aktiv, mammas eller
pappas. Ännu har man inte kunnat visa att epigenetiken ärvs vidare.

• Strukturella kromosomrubbningar; polyploidi, aneuplodi, translokation,
inversion, deletion, amplifiering (S2
Polyploidi innebär att man har mer än två kromosomuppsättning och därför
onormalt antal kromosomkopior. Polyploidi är en vanlig förklaring till missfall.
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Aneuplodi innebär att man har onormalt antal kromosomer för en specifik kromosom
och uppstår vid fel i den mitotiska checkpointen. T.ex trisomi kromosom 21 ger
upphov till Downs syndrom och innebär att man har tre st kromosomer för kromosom
21.
Translokation innebär att delar av två kromosomer bryts av och byter plats med
varandra. En vanlig translokation som är vanlig vid kronisk myeloisk leukemi är
translokationen mellan kromosom 9 och 22, t(9;22).
Inversion är när en del av ett DNA bryts och sätts sedan ihop igen men vänds upp
och ner då istället. Finns två typer av inversion. Den pericentriska innehåller
centromeren.
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Deletion är den näst vanligaste abnormaliteten hos tumörceller och innebär att en
del av DNA:t förloras vid replikation. Det är även många sjukdomar som uppkommer
p.g.a deletions av vissa delar av kromosomer.
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Amplifiering innebär att ett segment av en kromosom kopieras och upprepar sin
sekvens. Duplikation är en form av ampliiering.

• Ärftlighetsgång för sjukdomar orsakade av defekter i enskilda autosomala
eller könsbundna gener såsom ◦ Cystisk fibros, Familjär hyperkolesterolemi,
Polycystisk njursjukdom, Sickel cell anemi, Duchennes muskeldystrofi,
Hemofili (S2)
Familjär hyperkolesterolemi ärvs autosomalt dominant och är en av de vanligaste
ärftliga sjukdomarna: 1/500
Sannolikt 1/200 i europeisk population. Beror på mutation i LDL-receptorn.
• Ger ökad mängd LDL-kolesterol
• Senxantom
• Xantelasma
21
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•

Ökad risk för död i hjärtinfarkt, plötslig hjärtdöd och angina pectoris.

Polycystisk njursjukdom är en sjukdom där cystor bildas i njuren. Sjukdomen
förekommer i både autosomalt dominant och recessiv version. Den dominanta
(ADPKD) är vanligare och orsakas av mutationer i Polycystic Kidney disease 1 eller
2. Drabbar ca 1 på 1000 individer. Recessiv variant är ovanlig, (1:20 000) och dödlig i
ung ålder.
Sickel cell anemi är en autosomalt recessiv sjukdom och drabbar ca 300 000
årligen. Man får en mutation i genen som kodar för beta-globin vilket gör att
strukturen blir stelare. Dessa stela erytrocyter kommer gå sönder och fastna i mindre
kärl vilket kommer leda till att man blir anemisk. Heterozygota bärare är oftast
besvärsfria. Sickel cell anemi kan skydda mot malaria-infektion.
Cystisk fibros är en autosomalt recessiv sjukdom som drabbar 1/5000-1/10000
nyfödda i Sverige. Orsakas av en mutation i kloridkanal och patienterna dör rätt tidigt
i livet i svåra lunginflammationer. Påverkar flera organsystem såsom lungorna,
bukspottskörteln samt levern. Man svettas ut en saltrik svett och har en väldigt seg
slemhinna i luftvägarna.

Hemofili även känd som blödarsjuka beror på brist på en koagulationsfaktor och
ärvs som könsbundet recessivt. Typ A är vanligast, 80% och drabbar 1/5000-10000.
Olika mutationer i faktor VIII.
Duschennes muskeldystrofi är könsbundet recessivt och drabbar 1/3600 nyfödda i
Sverige och är en sjukdom där muskel ersätts av bindväv och fett, har en dödlig
utgång och beror på en mutation i dystrofin-genen.
Studenten skall känna till: • Trisomi 21, Klinefeldters och Turners syndrom,
Huntingtons sjukdom, lysosomala inlagringssjukdomar. (S1)
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Huntingtons sjukdom nedärvs genom icke mendelisk nedärvning, s.k tripple
repeats. Protein med för långa CAG repeats kommer inte kunna brytas ned och
proteinerna kommer ansamlas i cellkärnan och kommer börja bryta ner vissa
specifika neuron.

Lysosomala inlagringssjukdomar är recessiva och beror på fel som sitter i
lysosomen och medför att vi inte kan bryta ner saker i lysosomen. Dessa patienter
dör oftast redan som spädbarn.

Inflammation
Kunskaper och förståelse
Studenten skall kunna redogöra för:
• Mekanismer vid akut- och kronisk inflammation:

Se under lärandemålen nedan.
• Definition av akut respektive kronisk inflammation och av ospecifikt resp
specifikt (granulomatös) inflammationssvar, (S2)
Inflammationen har syftet att avgränsa området med initierande faktorer, eliminera
skadad vävnad och mikroorganismer samt att ersätta skadad vävnad genom
regeneration eller läkning. Inflammation kan antingen vara akut eller kronisk. Akut
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inflammation drar igång fort och håller på i ett par minuter till så mycket som ett par
dagar och karaktäriseras av vätska och plasmaproteiner som ansamlas tillsammans
med ffa neutrofiler.
Kronisk inflammation pågår under en längre period (dagar till år) och kännetecknas
av att makrofager och leukocyter ansamlas till en plats med ökad vaskularisering
samt ärrbildning.
• Olika typer inflammatoriska celler och dess roller vid den inflammatoriska
reaktionen (S1)
Akut inflammation
Neutrofila granulocyter:
• Polymorfonukleär
• 50-70% av antalet cirkulerande leukocyter
• Effektiva fagocyter som bryter ner ämnen som de fagocyterat.
• Neutrofili vid bakteriella inflammationer.
Eosinofila granulocyter
• Deltar vid allergiska inflammationer och inflammationer orsakade av parasiter.
• Ej fagocyterande, släpper istället ut granula innehållande cytotoxiska
proteiner.
Basofila granulocyter (mastceller)
• Binder IgE antikroppar(med allergen) med sin Fc-receptor vilket leder till en
degranulering och en allergisk inflammation
• Bildar histamin, leukotriener, kemotaktisk faktor för eosinofila granulocyter.
NK-celler
• Typ av lymfocyt som känner igenom celler som saknar MHC klass och dödar
dessa celler.
• Aktiverar makrofager genom att släppa ut interferon-gamma.
Makrofager
• Tidigare monocyter och fagocyterar olika ämnen.
Trombocyter
• Sårläkning
Endotelceller
• Ökar permeabiliteten för plasmaproteiner och leukocyter.
Celler vid kronisk inflammation
Makrofager
Eosinofila granulocyter
Endotelceller
Lymfocyt
• T-celler och B-celler vars funktion har gåtts igenom tidigare.
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Plasmacell
• Tillverkar antikroppar.
Fibroblaster

• Lokala och generella symptom på inflammation och dess cellulära och
molekylära orsaker; (S3)
• kärlreaktioner (dilatation, exsudation);
•
leucocyt-endotel interaktioner,
•
emigration och kemotaxis,
•
fagocytos och elimination av skadeagens,
•
spridning av agens, sepsis,
•
reparativ fas; sårläkning, regeneration, granulationsvävnad, ärrbildning.
Akut inflammation
Akut inflammation har två stora komponenter.
• Vaskulär fas: Ändringar i kärlradie kan påverka blodflödet och ändringar i
kärlväggen ändrar dess permeabilitet för plasmaproteiner att lämna
cirkulationen. Endotelceller aktiveras vilket leder till en ökad adhesion av
leukocyter och migrering av leukocyter genom kärlväggen.
• Cellulär fas: Migrering av leukocyter från cirkulationen ut i vävnaden för att där
ackumuleras vid platsen för skadan följt av en aktivering av leukocyter för att
eliminera skadeagens.
Kännetecknas av lokala symptom;

Stimulin som triggar igång akut inflammation:
• Infektioner: bakterier, virus, svamp och parasiter är bland de vanligaste
anledningarna till en inflammation.
• Trauma: Leder till skada av celler som släpper ut inflammatoriska mediatorer.
• Vävnadsnekros: Kan bero på ischemi eller fysisk/kemisk skada.

25

Moment 1 DSM1 VT18 - Firathan Koca
•
•

Främmande kroppar.
Immunreaktioner mot sig själv eller molekyler i miljön(allergi).

Flera celler har olika typer av receptorer som känner igen främmande ämnen. Dessa
receptorer kallas för ‘’pattern recognition receptors’’ och känner igen molekylära
strukturer som är vanliga hos mikrober eller hos döda celler. En av dessa receptorer
är:
• Toll lika receptorer (TLR) finns både vid cellmembranet och på endosomer så
de känner igen både extracellulära mikrober samt fagocyterade. Aktiverar
transkriptionsfaktorer som stimulerar proteinbildning vilka ser till att lymfocyter
aktiveras. Olika TLR reagerar på olika typer av ämnen.

Kärlreaktioner
Vid en skada kommer kärlet att dilatera genom att prekapillära sfinktrar öppnas vilket
gör att vi får ökad genomflöde(rodnad och värme). Kärlväggen blir mer permeabel så
proteinrik vätska tar sig ut i vävnaden, denna vätska kallas för exudat. I cirkulationen
har vi nu en högre andel röda blodkroppar vilket leder till en högre viskositet och
lägre hastighet av cirkulationen och kallas för stas då röda blodkroppar packas tätt i
små kärl. Att kärlpermeabiliteten ökar beror på följande;
• Endotelcellerna kontraherar och det bildas gaps mellan cellerna i postkapillära
venoler och beror på ämnen såsom histamin, bradykinin och leukotrienter.
Effekten är dock kortvarig i ca 15-30 minuter.
• Skada på endotelet så att de hålls inte lika tätt ihop längre.
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Leukocyt-endotel interaktioner
Leukocyterna genomgår en marginalställning där de rör sig mot kärlväggen. Om
endotelcellerna har aktiverats av cytokiner(såsom IL-1 och TNF) och andra
mediatorer lokalt kommer de visa upp adhesionmolekyler som leukocyterna binder
svagt till och börja rulla längs kärlväggen. Endotelcellerna visar upp selektinmolekyler
(E-selektin och P-selektin) som binder till kolhydrater (Sialyl Lewis X) på leukocyter
.Vidhäftningen till endotelet förstärks genom integriner på leukocytcellens yta som
binder in till ligander på endotelcellerna (ICAM-I och VCAM-I) och då rullar den inte
lika mycket längre. I en process som kallas för diapedes kommer neutrofilen, främst i
venoler, att tränga sig genom två endotelceller och hamna i interstitiet. Väl ute i
vävnaden kommer leukocyten att hitta fram genom kemotaktiska molekyler som bl.a
släpps ut från skadeområdet och med m.h.a koncentrationsgradienter kan leukocyten
binda sig till dessa och hitta rätt. I början av en inflammation(första 6-24h) är det
främst neutrofiler som rekryteras för att därefter bli ersatt av makrofager.
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Leukocyterna aktiveras med m.h.a olika receptorer och aktiveringen leder till en rad
olika funktioner;
• Fagocytering av diverse ämnen, t.ex opsoniserade mikrober som ‘’flaggas’’.
De celler eller molekyler som flaggar andra molekyler kallas för opsoniner och
är t.ex IgG-antikroppar, komplementfaktorn C3b samt t.ex CRP. Väl inne i
cellen kommer mikroben att vara i en fagosom som kommer gå ihop med en
lysosom innehållande mikrobicida ämnen och bilda en fagolysosom.
• De mikrobicida ämnena kan t.ex vara syreradikaler(syre-beroende mekanism)
och lysosomala enzymer(syre-oberoende mekanism).

Resultatet av akut inflammation
Akut inflammation brukar sluta i någon av dessa tre;
• Regenering och återställande där vävnaden inte har fått någon beständig
skada och funktionen är normal. Innan allting är återställt måste den akuta
inflammationen upphöra vilket innebär neutralisering och enzymatisk
nedbrytning av de kemiska mediatorerna. Den vaskulära permeabiliteten
28
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•
•

måste återställas och leukocyter kommer släppa ut anti-inflammatoriska
cytokiner. Slaggprodukter från inflammationen kommer fagocyteras eller
dräneras i lymfan.
Kronisk inflammation om inte den akuta inflammationen räcker.
Ärrbildning där huden inte läker helt utan byts ut mot bindväv istället.

Vid den akuta inflammationen är det framförallt TNF, IL-1 och IL-6 som är viktiga och
är pro-inflammatoriska. TNF och IL-1 produceras av aktiva makrofager samt
mastceller, endotelceller och ett antal andra celltyper. Deras principiella roll i
inflammationsprocessen är att stimulera uttryck av adhesionmolekyler hos
endotelcellerna. Trots att IL-1 och TNF kommer släppas ut, ute i vävnaden kommer
de även ta sig in i cirkulationen och inducera akutfas reaktioner långt ifrån det
skadade området. Bl.a kommer dessa ge upphov till feber, trötthet, ökade nivåer av
akutfasproteiner från levern(även stimulerad av IL-6), ökad metabolism, neutrofiler
29
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hamnar i cirkulationen och blodtrycket sjunker. Samtidigt är IL-10 och TGF-beta antiinflammatoriska.
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•

Feber: IL-1 och TNF kommer öka produktionen av prostaglandiner, främst
PGE , som kommer stimulera hypothalamus att öka sin set-point.
Akut-fasproteinernas syntes i levern stimuleras av IL-6.
Hyperglykemi: Vi får hyperglykemi för att upptaget av glukos till muskler och
fett försämras. Detta leder även till ökad trötthet. För att säkerställa att cellerna
som är involverade i den inflammatoriska processen får bränsle kommer även
glukosnivåerna att stiga. Även den ökade kolesterolproduktionen leder till
hyperglykemi.
2

•
•

När man undersöker en inflammation i kliniken tittar man på en rad biomarkörer.
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Kronisk inflammation pågår under en längre period och dess aktivitet går i olika
omgångar där inflammation, vävnadsskada och reparation(oftast genom bildning av
fibrös vävnad) sker samtidigt. Det som kännetecknar den kroniska inflammationen är:
• Infiltration med makrofager, lymfocyter och plasmaceller.
• Vävnadsförstörelse genom att de inflammatoriska cellerna släpper ut ämnen.
• Reparation genom nybildning av kärl och fibros.
Akut inflammation kan övergå i en kronisk inflammation om den akuta fasen inte
lyckas övervinna infektionen. Den kroniska inflammationen kan uppkomma bl.a i
följande situationer:
• Långgående infektioner av mikrober som är svåra att eliminera.
• Immun-medierade inflammationssjukdomar som aktiverar immunförsvaret
väldigt starkt. Kan även vara autoimmuna sjukdomar.
• Utdragen exponering till potentiellt farliga toxiska agens.
• Man ser även en mild form av kronisk inflammation vid neurodegenerativa
sjukdomar såsom Alzheimer.
Makrofagerna är den dominerande cellen vid kronisk inflammation och kan aktiveras
på två olika sätt;
• Klassisk makrofagaktivering innebär att makrofagen aktiveras t.ex med hjälp
av T-cellssignaler såsom IFN-gamma. Dessa makrofager producerar NO och
ROS för att bryta ner fagocyterade organismer och är därför viktiga för att
försvara värden ifrån mikrober.
• Alternativ makrofag aktivering induceras av cytokiner såsom IL-4 och IL-13
som produceras bl.a av T-celler. Dessa makrofager har inte som främsta
uppgift av förstöra mikrober utan deras uppgift har med vävnadsreparation att
göra. De utsöndrar tillväxtfaktorer för angiogenes och stimulerar fibroblaster
att producera kollagen.
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Granulomatös inflammation är en speciell typ av kronisk inflammation
karaktäriseras av aggregat av aktiverade makrofager med utspridda lymfocyter.
Granulamatösa inflammationer uppstår vid tre olika scenarior.
• Ihärdig T-cellsrespons mot vissa mikrober.
• Granulomer kan utvecklas även vid immunmedierade inflammatoriska
sjukdomar.
• När vi har främmande inerta ämnen i kroppen som t.ex suturer efter ett
ingrepp.
Bildningen av en granulom leder till att de attackerande agenserna sluts in och inte
kan sprida sig eller utföra något hot. Däremot kommer bildandet av en granulom att
alltid leda till en eradikering av agens och den granulomatösa inflammationen med
en efterföljande fibros kan vara en orsak till organ dysfunktion i vissa sjukdomar
såsom tuberkulos. Granulomen är karaktäristisk uppbyggd av makrofager, epiteloida
celler, flerkärniga jätteceller samt lymfocyter.
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Sepsis (blodförgiftning)
Bakteriell blodförgiftning (dock ej förgiftning utan endast bakterier i blodet) leder till
aktivering av TLR på monocyter i blodet vilket leder till frisättning av TNF och IL-1.
Detta leder till generell inflammation i hela kroppen. Eftersom inflammationen leder
till extravasering av vätska via vasodilatation och kompression av endotelet, får man
mycket lågt blodtryck och drabbas av chock.
TLR inducerar även koagulation genom att genom vänadsfaktorn (TF) som aktiverar
koagulationskaskaden. Kombinationen av lågt blodtryck och koagulation kan leda till
multipel organsvikt och död.
Sepsis ger även upphov till DIC (disseminated intravascular coagulation), vilket
innebär att man på grund av denna ökade koagulationsbenägenhet får brist på
koagulationsfaktorer och trombocyter. Detta leder i sin tur till att man inte har ett
skydd mot blödningar. Alltså kan man drabbas av blödningar i en del av kroppen
samtidigt som man får proppar i en annan del. Detta är ofta ett dödligt tillstånd. Det är
viktigt med snabb insättning av vätska och antibiotika.

Läkning
Vävnadsregeneration
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Skadad vävnad ersätts av ursprungsvävnaden, t.ex ytliga skador i hud och
slemhinnor.

Bildning av differentierade celler 1:
• Från stamceller: I vävnader med snabb omsättning, t.ex hud och slemhinnor.
Ersätter differentierade celler utan delningsförmåga.
Bildning av differentierade celler 2
• Proliferation av existerande differentierade celler, t.ex leverceller, endotelceller

Läkningens faser
1. Koagulationsfas: Redan här startar läkningen.
2. Bildning av granulationsvävnad: Kärlnybildning och fibroblaster dominerar.
Nytt matrix bildas.
3. Mognads- och ombyggnadsfas: Typ III kollagen byts ut mot typ I kollagen.
Matrix mognar och elastiska fibrer bildas. Styrkan ökar i ärret.
Granulationsvävnad: Vävnad som ersätter nedbruten/förlorad vävnad.
Makroskopiskt: Rosafärgad, vätskande och lättblödande
Mikroskopiskt: Uppbyggd av ett luckert ECM, fibroblaster och nybildade, sköra
blodkärl (‘’angiogenes’’).
Med tiden mognar vävnaden
• ECM ackumuleras och ombildas så att kollagenet korsbinds och orienteras i
vävnadens draglinje.
• Kärltätheten minskar.
• Fibroblastrikedomen avtar och fibrocyter dominerar.
• Myofibroblaster kan dra ihop vävnaden vilket minskar ärret.
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Ärrbildning
• Skadad vävnad ersätts av ett kollagenmatrix.
• Nedsatt funktion jämfört med ursprungsvävnad.
• Sker vid läkning t.ex i CNS, hjärta, skelettmuskel (permanenta celler)
Studenten skall känna till:
• Inflammatoriska agens, (S1
• Kliniska och morfologiska klassifikationsgrunder (S1)
•
(akut, kronisk, serös, fibrinös etc),
•
vasoaktiva och kemotaktiska mediatorsubstanser

Inflammatoriska vävnadsreaktioner (lymfadenit, lymfangit, ulcus),
granulomatös (”specifik”)
Lymfadenit: Lymfkörtelinflammation är en infektion i lymfkörtlar.
Lymfangit: Lymfkärlsinflammation
Ulcus:
• Inflammation, verkningsmekanismer för anti-inflammatorisk terapi, (S1)
• Tillväxtfaktorer vid läkning och regeneration, faktorer som påverkar läkning.
(S1)
•
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Immunmedierade sjukdomar
Kunskaper och förståelse Studenten skall kunna redogöra för:
• Mekanismer vid allergi- och överkänslighetsreaktioner:
• Definition av allergisk överkänslighet och intolerans. (S1)
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• Definition av anafylaxi.(S1)
Anafylaxi är en akut svår, snabbt insättande systemisk överkänslighetsreaktion från
flera organsystem(ffa hjärta och lungor) och är potentiellt livshotande. Reaktionen
inkluderar alltid en objektiv respiratorisk, kardiovaskulär och/eller kraftig
allmänpåverkan. Vanligen ses symptom från hud, slemhinnor, magtarmkanalen,
urogenitalsystemet och centrala nervsystemet.
Man delar upp anafylaxi i två olika delar;
• Allergisk anafylaxi har immunologiska orsaker förmedlade av IgE och
immunkomplex.
• Icke-allergisk anafylaxi har icke-immunologiska orsaker (t.ex NSAIDintolerans, andra läkemedelsreaktioner och ansträngning).
• Typreaktionerna I-IV och sjukdomar /tillstånd associerade med dessa
typreaktioner så som: (S3)
Immunresponser som normalt sett är skyddande är också kapabla att orsaka
vävnadsskada och dessa immunreaktioner som är skadliga kallas för hypersensitiva
sjukdomar. Patologiska immunresponser riktas mot olika typer av antigen
• Autoimmuna reaktioner mot egna antigen
• Reaktioner mot mikrober:
• I vissa reaktioner kommer responsen vara väldigt grov om antigenet är väldigt
persisterande.
• Korsreaktion mellan infektiöst agens och kroppsegen vävnad.
• Överdrivet försvar som leder till cellskada (overkill)
• Reaktioner mot antigen i miljön som egentligen är harmlös.
Typ 1 reaktioner kallas för Omedelbar överkänslighet och sker inom minutrar efter
att en antigen interagerat med antikroppen IgE på en mastcells cellyta. Denna
antigen kallas för allergen och kommer leda till en allergisk reaktion.
Allergenen kan ta sig in t.ex via inandning, föda eller injektion och kommer i kroppen
inducera att Th -celler utsöndrar olika cytokiner såsom IL-4, IL-5 och IL-13 vilka
stöder utmognad av IgE.
• IL-4 stimulerar B-celler som är specifika för allergenet att bilda Ig-E
antikroppar.
• IL-5 rekryterar eosinofiler.
• IL-13 påverkar epitelceller och stimulerar utsöndring av mukosa.
2

Ig-E antikropparna kan i sin tur binda till Fc-receptorer på mastceller som har en
väldigt hög affinitet för Fc-regionen på antikroppen. Mastcellerna rör sig i vävnaderna
och nära blodkärlen. Allergenet kommer binda in till Ig-E antikropparna på
mastcellens yta kommer en serie biokemiska processer ske inuti cellen och
signalerna kulminerar i utsläpp av mediatorer. Dessa mediatorer är;
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•

•

•

Vasoaktiva aminer från granula som släpps ut inom sekunder till minuter.
Histamin orsakar vasodilatation och ökad permeabilitet, kontraktion av glatt
muskulatur och ökad utsöndring av mukosa.
Lipidmediatorer såsom leukotriener och prostaglandiner. PGD orsakar
bronkospasm och ökad utsöndring av mukosa. Leukotrienerna ökar den
vaskulära permeabiliteten och orsakar spasm i muskler i bronker.
Cytokiner som syntetiseras och utsöndras vilka är viktiga i den senare-fasen,
t.ex TNF, IL-4 och IL-5
2
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Man pratar om två olika faser;
• Initial fas där vi har vasodilatation, vaskulär läckage och spasm i glatt
muskulatur vilket kan ses redan inom 5-30 minuter. Medieras av histamin,
proteaser, leukotriener/prostaglandiner (PGD , LTC , LTD , LTE )
• Sen fas som drar igång inom 2-8h och kan pågå i flera dagar som
karaktäriseras av inflammation och vävnadsförstörelse. Rekrytering av
neutrofiler, eosinofiler och lymfocyter
2

4

4

4

Typ II reaktioner, antikroppsmedierad cytotoxicitet orsakas av att antikroppar binder
in till antigener på cellytan på vissa celler eller vävnadskomponenter. Antikropparna
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opsoniserar celler för fagocytos, aktiverar komplementsystemet samt stör normal
cellfunktion.
• Opsonisering och fagocytos: Celler eller molekyler opsoniseras och ‘’flaggas’’
då så att neutrofiler och makrofager kan fagocyteras. Om fel celler
opsoniseras leder det till autoimmunitet.

•

Inflammation: Antikroppar bundna till cellulära eller vävnadsantigen aktiverar
komplementsystemet genom den klassiska vägen. Aktiveringen av denna
leder till rekrytering av neutrofiler och monocyter vilket triggar igång en
inflammationsreaktion.

•

Antikroppsmedierad cellulär dysfunktion: I vissa fall kommer antikroppar binda
in direkt till cellytereceptorer och försämra cellfunktionen utan att förstöra
cellen eller skapa inflammation. T.ex myastenia gravis eller Graves sjukdom.

Typ III, immunkomplex-medierad immunpatologisk reaktion innebär att antigenantikropp komplex som formas i cirkulationen kan deponeras i blodkärlen och
njurglomeruli och på så sätt aktivera komplementsystemet samt starta en akut
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inflammation. Antigenen i dessa komplex kan antingen vara exogena antigen eller

endogena antigen.
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Det är endast när komplexen blir tillräckligt stora som de kan bli patogena och hur
pass patogena de är styrs av faktorer såsom laddning på komplexet, aviditet hos
antikropp och hemodynamik i en given kärlbädd. Vanliga platser är njure, leder och
små blodkärl i många vävnader. När komplexet väl har deponerats kommer den
inflammatoriska reaktionen dra igång genom att komplementsystemet aktiveras och
vi får ökad vaskulär permeabilitet och ökad rekrytering av neutrofiler och monocyter.
Pro-inflammatoriska ämnen släpps ut. Leder även till att trombocyter aggregeras och
man kan få en lokal ischemi och kallas för vasculitis i kärl, glomerulinefritis i njuren
och arthritis i leder.
Typ IV hypersensitivitet, T-cells medierad sjukdom
Flera autoimmuna sjukdomar, patologiska reaktioner till antigener i miljön är
orsakade av T-celler. Det finns två typer av T-cell reaktioner som är kapabla att
orsaka vävnadsskada;
• Cytokin-medierad inflammation där cytokinerna kommer främst från Th och
Th . Cytokiner från dessa kan aktivera makrofager.
• Direkt cell cytotoxicitet medierad genom CD8+ T-celler.
1

17

Naiva CD4+ T-celler känner igen peptid antigener på MHC II via APC. Beroende på
vilka cytokiner som släpps ut från APC kommer vi få olika Th. Th kommer utsöndra
IFN-gamma vilken ökar makrofagernas aktivitet. Th kommer i sin tur att utsöndra IL17 och flera andra cytokiner vilka rekryterar neutrofiler och makrofager vilket
inducerar en inflammation.
1

17

CD8+ T-celler binder in till MHC I på APC vilket gör dom till effektor celler som kallas
för CTL och har en viktig roll i resistens mot virus infektioner och vissa tumörer.
45

Moment 1 DSM1 VT18 - Firathan Koca
Mekanismen för dödandet sker genom perforiner som genom en signaleringskaskad
leder i slutändan till apoptos.

Fördröjd överkänslighetsreaktion (DTH) är en reaktion som utvecklas som svar på ett
antigen som en person redan stött på tidigare. DTH drar igång efter 12-48h vilket är
tiden det tar för T-celler att aktiveras och utsöndra cytokiner.

• Hemolytisk anemi
Autoimmun hemolytisk anemi är ett exempel på när antikroppar bildas mot proteiner
på ytan av erytrocyter så att makrofager fagocyterar dessa.

De flesta av oss har ett protein på våra röda blodkroppar som kallas Rhesus
faktor(Rh) och dessa är Rh , däremot finns det en liten grupp människor som saknar
denna antigen på cellen och är då Rh . Dessa två är inkompatibla med varandra och
om de blandas kommer immunförsvaret att sättas igång.
+

-

När vi har en mamma som är Rh negativ och är gravid med ett barn som är Rh så
kommer fostrets blod i slutet av graviditeten att blandas ihop med moderns.
Mammans immunsystem kommer då känna av detta som något främmande och
bilda först IgM-antikroppar mot Rh-antigenet, eftersom IgM inte kan passera
placentan skonas barnet och hinner födas utan att skadas.
-

+
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Vid en andra graviditet med ett Rh barn kommer mamman redan ha bildat Bminnesceller och denna gång kommer plasmacellerna att bilda IgG-antikroppar som
kan passera placentan. Genom att ge anti-Rh antikroppar till mamman så kommer
dessa som man ‘’injicerat’’ att ta hand om de Rh blodcellerna från fostret och
således kommer ingen aktivering av mammans egna immunförsvar att äga rum och
inget immunologiskt minne att inpräntas och barnet skonas således från hemolytisk
anemi.
+

+

•

ITP står för idiopatisk trombocytopenisk purpura och innebär att trombocyter
opsoniseras och fagocyteras vilket leder till ökade blödningar. (typ II)

•

pemfigus vulgaris (typ II) innebär en antikroppsmedierad aktivering av
proteaser som leder till att intercellulära förbindelser bryts och epitelialceller
dissocierar. Man får då hudvesiklar.
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•

rheumatisk feber (typ II) beror på en korsreaktivitet mellan
streptokockantigen och humana vävnader som t.ex myokardceller och man får
då en myokardit.

•

myasthenia gravis har gåtts igenom tidigare

•

hyperthyreoidism, även kallas Graves sjukdom har gåtts igenom tidigare.

•

systemisk lupus erythematosus (typ III) är en autoimmun sjukdom som
påverkar många olika organ, t.ex huden, njuren, serösa membran, leder och
hjärtat. Sjukdomen beror på en stor mängd autoantikroppar som binder till
antigen och bildar komplex. De olika autoantigenen som finns är t.ex:
Antinukleära anitkroppar mot cellkärnor och nukleinsyror (dsDNA, RNA)
Antikroppar mot celler i bloder som röda blodkroppar, trombocyter och
lymfocyter. Även antikroppar mot fosfolipider.

•
•

Det bildas flera komplex som deponeras och leder till aktivering av
komplementsystemet. Vidare kommer autoantikroppar mot erytrocyter, leukocyter
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och trombocyter leda till cytopeni. Man får även problem med förmågan att koagulera

blodet.
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•

polyarteritis nodosa (typ III) tillhör en grupp av sjukdomar som
karaktäriseras av nekrotisk inflammation (vaculitis) i kärl som beror på
deponering av immunkomplex.

•

serumsjuka

•

rheumatoid artrit är en systemisk, kronisk inflammationssjukdom som
påverkar många vävnader men främst lederna genom att ledbrosket och
underliggande skelett förstörs. Detta sker genom att Th släpper ut cytokiner
som leder till destruktion av ledbrosk och fibroblastproliferation. Även
immunkomplex inblandade.
17

•

temporalis arterit togs ej upp på föreläsning, förmodligen inte lika viktig.

•

IBD, likaså där.

•

kontaktallergi är en allergisk dermatit som uppstår genom direktkontakt med
ett allergiframkallande ämne. I huden har vi langerhansceller som är
dendritiska celler som kommer ta upp antigen och transporteras till en
lymfknuta där den leder till aktivering av CD4+-Tcell och vi får ett utsläpp av
pro-inflammatoriska cytokiner. Nickelallergi är den vanligaste kontaktallergin.
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• Mekanismer för avstötningsreaktioner vid organ- och
stamcellstransplantationer samt för aktivering av immunsystemet vid
immunterapi mot cancer.(S2)
Avstötningsreaktioner sker främst pga en respons mot MHC molekyler då de skiljer
sig mellan individer om man inte är identiska tvillingar. Det finns två mekanismer som
värdens immunsystem känner igen MHC molekyler från det transplanterade;
• Direkta: Värdens T-celler känner igen främmande MHC-molekyler som
presenteras på det transplanterade organets celler. CD8 cellerna aktiveras
och blir till CTL som kommer döda cellerna i det transplanterade organet.
• Indirekta: Värdens CD4+ T celler känner igen MHC molekyler från donatorn
efter att MHC-molekylerna tagits upp, processats och presenterats på värdens
egna APC. CD4+ cellerna utsöndrar cytokiner som startar en inflammation och
skadar det transplanterade organet och att antikroppar bildas genom
aktivering av B-celler.
+
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Transplantation av hematopoetiska stamceller
Hematopoetiska stamceller används som terapi vid vissa hematopoetiska
maligniteter. Hematopoetiska stamceller tas från donatorn genom antingen
benmärgen eller perifert i blodet. Värden genomgår kemoterapi för att bli av med sina
leukemiceller och därefter injiceras stamcellerna från donatorn in i värdens perifera
blod. Med denna typ av transplantation har vi främst två problem;
• Graft versus host disease (GVHD) sker när immunologiskt kompetenta Tceller transplanteras i värden som själv har ett nedsatt immunförsvar. GVHD
sker vid mismatch mellan MHC-molekylerna och donatorns T-celler och NKceller kommer uppfatta värdens vävnader som främmande och reagera mot
den. Detta resulterar i en aktivering av både CD4 och CD8+ T celler som
startar en inflammation och dödar värdens celler. Finns både en akut och
kronisk fas. Den akuta drar igång inom dagar-veckor och kommer leda till
cellnekros i levern, huden och tarmarna. De transplanterade T-cellerna riktar
även en immunattack mot kvarvarande leukemiceller, s.k graft versus
leukemia effekt (GVL)
• Immun bristfälligheter är vanliga under en lång period hos värden vid
transplantation bl.a då det tar lång tid att utveckla det adaptiva
immunsystemet som redan är nedsatt för att inte reagera mot den
transplanterade benmärgen. Under denna period är värden extra känslig mot
infektioner.

Aktivering av immunsystemet vid immunterapi mot cancer:
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Studenten skall känna till:
•
Immunmedierade systemsjukdomar: Sklerodermi, Sjögrens syndrom,
Wegeners granulomatos, post-streptokock glomerulonefrit,
dematomyosit, polymyalgia rheumatica. typ I diabetes, multipel skleros.
(S1)
Typ 1 diabetes - T-cellsmedierad
Multipel skleros - T-cellsmedierad

Allmän patologi
Kunskaper och förståelse
Studenten skall kunna redogöra för:
• cellers och vävnaders reaktioner på och adaptation till skadliga agens samt
på molekylär-, cellulär- och vävnadsnivå redogöra för sjukdomars uppkomst,
förlopp och konsekvenser för vanliga och/eller viktiga sjukdomar (S1-S3)
Cellerna är aktiva deltagare i sin miljö och anpassar sig konstant genom att ändra sin
struktur och funktion för att matcha ändrade krav i miljön runtomkring. När cellerna
utsätts för stress eller fysiologisk stimuli kan de genomgå adaptation för att nå en ny
homeostas. De adaptiva responserna är hypertrofi, hyperplasi, atrofi och metaplasi
som kommer gås igenom i detalj längre ner. Om de ökade kraven på cellen är för
starka och cellen inte klarar av att anpassa sig kommer vi få en cellskada. Om denna
stress är ihållande och intensiv kommer vi få en irreversibel cellskada och celldöd.
Irreversibla skador syftar på skador i cellkärnan. Celldöd är vanlig vid många
sjukdomar och kan uppstå vid flera tillstånd, såsom ischemi, infektioner, toxiner och
immunreaktioner.
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Cellpatologi
Mekanismer för cellskada och celldöd
Studenten skall kunna redogöra för: (S2)
• Reversibel cellskada (degeneration)
I tidiga stadier eller milda former av cellskada kommer vi ha funktionella och
morfologiska förändringar på cellen som är övergående om stimulit försvinner. Trots
att vi har små strukturella och funktionella abnormaliteter kommer membranet att
vara intakt samt kärnan. Däremot har vi förändrad cytoplasma med ökad volym och
ansamling av vacuoler. Oftast ser man funktionella förändringar innan man kan se
någon strukturell förändring, t.ex kommer myokard celler att förlora sin kontraktila
förmåga vid en ischemi efter 1-2 minuter men de dör först vid 20-30 minuters
ischemi.
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Man pratar om två typer av reversibel cellskada, hydrop- och fett degeneration:
• Hydrop degeneration innebär ökad vätskemängd i cytoplasman p.g.a ökad
retention av joner så osmolariteten ökar och vätska drar sig in i cellen.
• Fett degeneration innebär att lipidvacuoler fylls med fett och ses främst i celler
som sköter fettmetabolism, t.ex hepatocyter och hjärtmuskelceller.

• Mekanismer för cellskada, cellulärt försvar och cellulär återhämtning
Hur cellerna påverkas av cellskador beror på;
• Typen av skadestimuli, dess intensitet samt duration.
• Vilken typ av cell det är, t.ex är muskelceller i benen mer toleranta mot
ischemi jämfört med hjärtmuskelceller.
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Mekanismerna för cellskadorna är följande;
• ATP förbrukning: ATP bildas främst genom oxidativ fosforylering i
elektrontransportkedjan. Vid en ischemi där vi har brist på syre kommer därför
inte elektrontransportkedjan fungera och vi producerar mindre ATP. Lite ATP i
cellen har stora effekter på kritiska cellulära system:
• ATP-beroende Na -pumpar reducerar och vi får en ökad natriumhalt
intracellulärt. Leder till att cellen sväller och ER dilaterar.
• I ett försök att upprätthålla cellens energi resurser startar en anaerob glykolys
där glykogen lagret förbrukas vilket leder till att laktat ansamlas, vi får lågt pH
och många enzymer fungerar inte optimalt.
• ATP-beroende Ca -pumpar slutar fungera och vi får en ansamling av Ca i
cellen. Beskrivs lite längre ner.
• Ribosomer lossnar från ER och vi får en minskad proteinsyntes.
+

2+

•

•
•
•

2+

Mitokondriell skada och dysfunktion: Mitokondrierna är känsliga för skadlig
stimuli såsom hypoxi, toxiner och strålning. Skador på mitokondrien leder till
följande;
Mindre oxidativ fosforylering som förklarades precis.
Onormal oxidativ fosforylering leder till bildning av syreradikaler.
Mitokondriella proteiner riskerar att läcka ut i cytoplasman vilket riskerar att
starta en skyddsmekanism där cellen går i apoptos.
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•

Calcium infux: Kalciumkoncentrationen är 10 000 gånger högre utanför
cellen än innanför. Ischemi leder till ökad kalcium intracellulärt vilket i sin tur
aktiverar flera enzymer med potentiellt skadlig effekt.
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•

Ackumulering av syreradikaler: Fria radikaler reagerar med inorganiska och
organiska kemikalier såsom nukleinsyror och vissa proteiner och lipider i
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•

cellen samtidigt bildar dom nya radikaler genom att reagera med andra
molekyler. Skadorna som syreradikalerna orsakar är via tre huvudreaktioner;
Lipid peroxidation i membranet så det bildas peroxider.
Förändringar i proteiner så att vi får ökad nedbrytning och minskad enzymatisk
effekt.
DNA skador med mutationer som följd.

•

Defekter i membranpermeabilitet

•
•
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• Fria radikaler, lipid peroxidation, autofagi, ektopisk förkalkning
Fria radikaler - Se föregående lärandemål
Lipid peroxidation - se föregående lärandemål
Autofagi betyder ‘’själv-ätande’’ och refererar till lysosomal digestion av cellens egna
komponenter. Autofagi är en överlevnadsmekanism vid näringsbrist där den
svältande cellen äter sitt egna innehåll och återanvänder dess byggstenar för att få
näring och energi. I processen kommer intracellulära organeller och delar av
cytosolen slutas in i en autofagisk vakuol. Vakuolen fuserar med lysosomer och
bildar en autofagolysosom där lysosomala enzymer äter upp innehållet. Om
autofagin gått för långt och cellen inte kan få mer energi från den kommer den istället
att gå i apoptos.

• Celldöd: nekros, apoptos, Pyknos, karyolys, karyorrexis
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Nekros är den typ av celldöd som uppkommit vid en irreversibel skada och är
associerad med att cellen sväller och att man förlorar kontinuitet i membranet då det
bildas porer och cellulära komponenter läcker ut och orsakar en inflammation där de
döda cellerna måste elimineras.
Vi får även morfologiska förändringar i cellkärnan;
• Pyknosis: kondensation av cellkärnan så den blir mindre.
• Karyorrhexis: fragmentering av kärnan
• Karyolysis: nukleolys

Apoptos är en typ av celldöd som är kontrollerad genom att cellen aktiverar enzym
som bryter ner cellens egna DNA och cytoplasmatiska proteiner. Cellkärnan
fragmenteras och det som är skillnaden mellan nekros är att cellmembranet är alltid
intakt och vi får inget läckage. Cellinnehållet fagocyteras.
Apoptosens funktioner;
• Har betydelse vid organutveckling och fysiologisk celldöd
• Eliminerar uttjänta celler, d.v.s celler som inte är funktionella längre går i
apoptos.
• Eliminerar defekta celler (DNA-skador)
• Försvar mot spridning av smittämnen (virus) genom att virusinfekterade celler
genomgår apoptos.
Vi behöver inte kunna apoptos mekanismerna i detalj enligt föreläsaren men det vi
ska förstå är att det finns två vägar, en via mitokondrierna som är ‘’intrinsic pathway’’
samt en via cellytereceptorer som Fas. Resultatet i båda fallen blir att fragment av
cellen som känns igen av makrofager som kan fagocytera och eliminera dessa.
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• Studenten skall känna till: (S1)
• Parenkymatös degeneration, hyalin degeneration, slemdegeneration,
fibrinoid degeneration, fettdegeneration och hydrop degeneration
Parenkymatös degeneration - Mitokondrier förstörs. Låg ATP leder till svullnad.
Granulering av lipider. Kan t.ex. ske i njure som då blir blek och gulaktig
Hyalin degeneration - Deposition av hyalin leder till blankt, hårt utseende (ärrvävnad).
Ses i ärr, pankreas vid diabetes, uterus efter klimakteriet.
Slemdegeneration - Ansamling av muköst material, vanligt mellan
skelettmuskulaturfibrer.
Fibrinoid degeneration Mekanismer för cellulär adaptation
Studenten skall kunna redogöra för: (S2)
Innebörden av begreppen:
• hypertrofi, hyperplasi, atrofi, involution, metaplasi, dysplasi, agenesi, aplasi,
hypoplasi
Som svar på olika förändringar i miljön kan cellerna genomgå reversibla förändringar
i antal, storlek, fenotyp, metabolisk aktivitet samt funktioner inom cellen. Fysiologiska
adaptationer är respons från celler till normala stimuli genom hormoner eller
endogena kemiska mediatorer (t.ex uterus vid graviditet). Patologiska adaptationer är
svar på stress som tillåter att celler modulerar sin struktur och funktion för att på så
sätt ‘’rymma’’ ifrån stressen eller den skadliga stimulin. Dessa adaptationer kan se
olika ut;
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Hypertrofi innebär en ökning i storlek av celler så att organet i sig ökar i storlek, det
är alltså inga nya celler utan endast celler med ökad storlek och fler intracellulära
komponenter. När man får större muskler innebär det att man inte får fler
muskelceller utan de muskelceller man redan har blir större.
En patologisk typ av cellulär hypertrofi är när hjärtat förstoras vid t.ex för högt
blodtryck. Mekanismerna som driver hypertrofin i hjärtat är främst via två typer av
signaler;
• Mekaniska triggers som t.ex ökad sträckning
• Trofiska triggers som är lösliga mediatorer som stimulerar celltillväxt genom
tillväxtfaktorer och adrenerga hormoner.
Dessa stimuli ger upphov till signaleringsvägar som leder till induktion av gener som
kodar för proteiner som ger ökad kontraktionskraft. T.ex för vanliga muskelceller
stimulerar testosteron GH som i sin tur uppreglerar IGF-1 som också är positiv för
hypertrofi. På så sätt ger dopning mer IGF-1 i slutändan.
Hyperplasi sker i organ med möjlighet för celldelning och innebär att antalet celler
ökar. Kan antingen vara fysiologisk eller patologisk och stimuleras genom ökade
nivåer av tillväxtfaktorer då cellerna stimuleras att gå in i cellcykeln och dela sig. Lite
olika typer av hyperplasi;
• Hyperplasi av endometrium: I den sena menstruationsfasen ökar antalet
körtlar jämfört med den tidiga menstruationsfasen eftersom vi har ökade
nivåer av östrogen som stimulerar IGF-1 som i sin tur ökar antalet celler.
• Benign prostatahyperplasi: Celler i prostatan kommer dela på sig mer lokalt
under inverkan från testosteron och östrogen. Problemet blir att man har svårt
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•

att urinera eftersom prostatan trycker på urinblåsan och detta leder till att
musklerna i urinblåsan måste bli kraftigare för att klara av att pressa ut urinen.
Thyroidea hyperplasi

Fetma, obesitas är vanligen en kombination av hyperplasi och hypertrofi av
adipocyter. Hypertrofisk fetma är associerad med en mild (subakut) inflammation och
insulin-resistens. Hyperplastisk fetma innebär alltså ‘’färre komplikationer’’.

Metaplasi innebär att en celltyp byter till en annan celltyp och detta sker när en cell
är känslig för en viss typ av stresstimuli omvandlas till en annan celltyp som är mer
motståndkraftig mot stresstimulit. Det som sker är att stamceller tar en ny väg och
således producerar andra typer av celler. Några exempel på detta är;
• Hos rökare byts respirationsvägsepitel ut mot flerskiktat skivepitel.
• Från körtelepitel i cervix uteri till skivepitel efter papillomvirus infektion.
• Intestinal metaplasi från skivepiel i esofagus vid sura uppstötningar.
Atrofi innebär att cellen minskar i storlek genom att förlora cellulära komponenter.
Atrofi kan bero på minskad belastning, denervation, ischemi, näringsbrist, minskad
endokrin stimulering och åldrande. Atrofin medför att vi får minskad proteinsyntes
samt minskad proteindegradering. Atrofin leder även till ökad autofagi.
Involution är en fysiologisk mekanism att reducera organstorlek genom apoptos,
t.ex thymus som har en åldersinvolution efter puberteten eller uterus involution efter
graviditet.
Dysplasi karaktäriseras av en rubbad proliferation och utmognad av celler i epitelial
vävnad. Anses utgöra ett förstadium till cancer. Detta resulterar i;
• Variation i cellers storlek och form
• Förstörd och irregulär kärna; hyperchromatism
• Störning i polariseringen av celler inom epitelet.
Dessa tre togs ej upp på föreläsningen:
Agenesi innebär att kroppsdelar eller organ inte utvecklades innan födseln.
Aplasi - bristande utveckling av vävnader och organ.
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Hypoplasi - Underutvecklat organ
Studenten skall känna till: (S1)
• Cellulärt åldrande
Individer åldras för att deras celler åldras och dess funktionalitet minskar. Man pekar
på flera olika mekanismer som påverkar cellens åldrande;
• DNA skador: Ackumulering av metaboliska produkter kan över en lång period
skada cellkärna och mitokondriell DNA.
• Minskad cellreplikation: Alla celler har en begränsad kapacitet för celldelning
och när de nått sin gräns går de in i en fas utan celldelning. När telomeren
blivit tillräckligt kort kommer den signalera för stopp i cellcykeln.
• Defekt protein homeostas där nedbrytningen av protein ökar och syntesen
minskar.
Celler som åldrats kommer se förstorade och platta ut.
Vid kalorirestriktion kommer SIRT1 öka, det är en deacetylas. Dess funktioner är;
• Promotar DNA reparering
• Ökar stressresistens och tröskeln för celldöd
• Ökar glukosstimulerad insulinsekretion och glukostolerans.
• Reglerar mitokondriernas antal och aktivitet.

Infektion och Försvar
Kunskaper och förståelse
Medicinsk Mikrobiologi
• Kunna beskriva den basala skillnaden mellan virus, bakterier och eukaryota
encelliga organismer (S1)
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Virus
•
•
•

Har ett genom, antingen DNA eller RNA.
Ingen egen metabolism.
Obligata intracellulära parasiter.

Bakterier
• Prokaryoter; inga egentliga organeller
• Egen metabolism
• Ibland mindre komplexa livscykler.

Eukaryota celler
• Egen metabolism.
• Har ett genom
• Flera organeller
• Avancerad proteinsyntes
• Kunna beskriva uppbyggnaden och skillnader mellan grampositiva och
gramnegativa bakterier (S1)
Bakterier är små (ca 1 mikrometer) och kan ha olika former och beroende på form
har den även olika namn.
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Bakteriers DNA
De flesta bakterier har en cirkulär kromosom som består av dubbelsträngat DNA och
saknar omgivande membran. Enstaka arter har två kromosomer. Genomstorleken
varierar från ca 500-8000 gener.
Bakterierna har även plasmider, dessa är extrakromosomala DNA-molekyler som
kan innehålla mellan två och tvåhundra gener i en struktur som vanligen är cirkulär.
Plasmiderna kan replikera oberoende av kromosomen och bakteriens delning.
Plasmiderna bär även på gener som kodar för virulensfaktororer (såsom exotoxiner)
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eller antibiotikaresistens vilket gör att den har ett stort värde för bakterien när den
förökas i kroppen. Plasmiden är inte nödvändig för att bakterien ska kunna överleva
och genomet i bakterien kan överföras mellan bakterier.
Strukturer i bakteriers cytoplasma
Bakterien har ribosomer som tillverkar proteiner.

Bakteriers cytoplasmamembran
Precis som eukaryota celler består plasmamembranet hos bakterier av ett
dubbelskikt av fosfolipider och fungerar som en semipermeabel barriär.
Plasmamembranets lipidsammansättning har betydelse för membranets stabilitet och
känslighet för antibakteriella peptider. Hos bakterier har plasmamembranet flera
funktioner, vilka i eukaryota celler sker istället i de olika organellerna. Bakterierna
kommer därför ha fler proteiner i membranet; här finns strukturella proteiner,
transportproteiner, enzymer, jonpumpar samt alla de komponenter som ingår i
elektrontransportskedjan för bakteriers aeroba energiproduktion.
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Bakteriers cellvägg
Vad man hittills vet så saknar bakterier ett cellskelett. Istället finns det utanför
bakterien en rigid cellvägg som ger bakterien dess form och skyddar den mot
osmotiskt lys. Denna bakterievägg består av peptidoglykaner. Då den saknas hos
eukaryota celler och arkebakterier blir det ett perfekt mål för antibakteriella läkemedel
såsom penicillin som hämmar syntesen av peptidoglykan. Huvudkomponenterna är
N-acetylglukosamin (NAG) och N-acetylmuraminsyra (NAM) vilka genom beta 1,4bindningar bildar långa polymerer. Dessa polymerer tvärbinds sedan. I princip har
alla bakterier en PG-innehållande cellvägg. Ett undantag utgör de bakterier som
tillhör familjen Mycoplasmataceae, vilka saknar cellvägg och således är okänsliga för
cellväggsantibiotika.
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Nu när vi har gått igenom strukturen för bakterien kan vi rikta in oss på det
lärandemålet egentligen handlar om, d.v.s grampositiva och gramnegativa bakterier.
Dessa delas in baserat på cellväggsstrukturens utseende. Namnen härstammar efter
en färgningsreaktion som kallas för GRAM-färgning.
Den grampositiva cellväggen är tjock och innehåller förutom flera lager PG även
teikonsyra (TA) kovalent bunden till PG som följer PG-strukturerna. TA finns endast
hos grampositiva bakterier och är essentiell för bakteriens överlevnad och är viktig
för virulensen hos denna grupp av bakterier. Lipoteikonsyra (LTA) är TA som
innehåller fettsyror vilka förankrar denna molekyl i cellmembranet, varifrån den
sträcker sig genom hela PG-strukturen. Såväl TA som LTA är substituerade med Dala-rester och glukosaminrester vilkas utseende sammantaget bestämmer
cellväggens antigena egenskaper. Inne i kroppen har TA även betydelse för att den
känns igen av det konstitutiva immunsystemets PRR-receptorer, samt för att den
aktiverar komplementsystemet. Dessutom påverkar den bakteriens känslighet för
antibakteriella peptider, såsom katelicidin och defensiner. D-ala-substitutionen leder
till minskad laddning vilket ger ökad motståndskraft mot defensiner eftersom deras
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bindning är beroende av bakterieytans laddningsegenskaper.

Gramnegativa cellväggen är tunnare än grampositiva men har ändå en mer
komplex uppbyggnad. Utanför det tunna PG-skiktet finns diverse proteiner och
lipoproteiner, där lipoproteinerna sammanbinder bl.a PG-strukturen med ett
yttermembran. Detta är, liksom alla biologiska membran, uppbyggt av ett dubbelt
fosfolipidlager där många av det yttre skiktets fosfolipider är ersatta av
lipoolysackarid (LPS).
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LPS har en lipiddel som kallas för lipid A och förankrar LPS-molekylen i
yttermembranet. LPS kallas även för endotoxin eftersom lipid A har toxiska
egenskaper med många betydelsefulla biologiska effekter. Termen endotoxin har att
göra med att detta toxin utgör en del av cellväggen, till skillnad från exotoxiner som
är proteiner som utsöndras till omgivningen. LPS utsöndras ej på samma sätt som
exotoxinerna men frisätts i små mängder kontinuerligt i form av mikroskopiska blåsor.
Ju längre LPS-molekylen är desto mer virulent anses den vara. Hos de grampositiva
bakterierna förefaller TA och LTA spela en liknande roll för virulensen som LPS. Alla
dessa molekyler binder till TLR på ytan av monocyter och makrofager och stimulerar
proinflammatoriska cytokiner. Yttermembranet hos gramnegativa bakterier innehåller
även poriner vilka bildar porer.
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En intressant skillnad mellan gramnegativa och grampositiva är att grampositiva
bakterier är mycket känsliga för enzymet lysozym som finns i våra kroppsvätskor,
t.ex saliv och tårar. Det klyver beta-1,4-bindningen mellan NAM och NAG vilket leder
till att cellväggen bryts ned. Detta sker inte hos gramnegativa bakterier eftersom
yttermembranets porer är inte tillräckligt stora för lysozymet att passera.
Flageller är ett rörelseorgan som vissa bakterier har och de kan utgå från den ena
eller båda ändarna av bakterien eller vara fördelade runt hela bakterien.
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Flagellen är en lång och rörformad struktur som är uppbyggd av proteinet flagellin.
Nyproducerade flagellinmolekyler skjuts ut genom flagellen för att adderas i den yttre
änden av flagellen. Flagellen förankras i cytoplasmamembranet (hos gramnegativa
bakterier även i yttermembranet) via en sinnrikt utformad ‘’rotationsmaskin’’ som
möjliggör flagellens roterande rörelse. Rörelsen är inte helt slumpmässig utan kan
riktas mot yttre stimuli, såsom kemotaktiska substanser i omgivningen.
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Pili (fimbrier)
Pili är korta hårliknande utskott vilka adderas till pili vid membranet. Till skillnad från
flageller är pili inte ihåliga utan kompakta fibrer som mikroskopiskt kan särskiljas från
flageller för att de är kortare och tunnare. I den yttre änden av varje pilus finns
speciella igenkänningsmolekyler med lektinliknande egenskaper. De binder till
sockermolekyler på värdcellers ytor, t.ex mannos, och har därför betydelse särskilt
för bakteriers förmåga att adherera till värdceller. De har även antigena egenskaper
med antigenvariation i pilustoppen hos vissa bakterier vilket gör det möjligt för dessa
att undgå det adaptiva immunförsvaret. F-pili är viktig vid konjugation, mer om det
längre ner.
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Kapseln
Hos vissa bakterier omges cellväggen av en relativt väldefinierad kapsel eller ett
något mindre väldefinierat slemlager (glykokalyx) eller hölje av varierande tjocklek.
Kapseln består vanligen av polysackarid. Kapseln kan vara flera gånger större än
själva bakterien och behövs inte för överlevnad. Kan fungera som skydd mot toxiska
hydrofoba molekyler, såsom detergenter. Skyddar även mot uttorkning och
fagocytos. Kapseln kan öka bakteriers förmåga att vidhäfta till varandra och till ytor i
kroppen.
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Bakteriers endosporer och sporcykeln
Bakterier behöver näring och energi för sin överlevnad och tillväxt. Ett fåtal bakterier
har utvecklat en särskild förmåga att överleva vid ogynnsamma förhållanden: de
bildar sporer som är mycket motståndskraftiga mot uttorkning, kemikalier och hög
temperatur, som överlever trots på total brist på näring. När sporen bildas kommer
bakteriens hela genom efter DNA-replikeringen lindas in i flera skikt av membran och
väggar. Sporen är hård och motståndskraftig då den innehåller kalcium bundet till
dipikolinsyra. Vid gynnsammare förhållanden känner sporen på något sätt av att det
är dags att återgå till livet som aktiv bakterie. Åtminstone hydrering och någon slags
näringssignal tycks krävas för att en vegetativ cell ska börja växa ut ur sporen.
Bakteriesporen representerar ett vilostadium avsett för långtidsöverlevnad. Det bildas
endast en spor per bakterie. För att avdöda sporer används autoklavering 120 C, 20
min.
o
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• Redogöra för hur genetisk information utbyts och nedärvs hos bakterier (S2)
Bakterier förökar sig genom delning. Cellmembranet invagineras och cellväggen
växer inåt och bildar en skiljevägg varefter dottercellerna separerar. Plasmider och
övriga strukturer i cytoplasman distribueras slumpvis till dottercellerna och
plasmiderna replikeras oberoende av kromosomdeningen.
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När bakterierna i vitro delar sig kan man se olika faser. Initialt har vi en lagfas där
bakterierna inte delar sig men adapteras till att börja dela på sig pga närings- och
platsbrist. Därefter har vi en logfas med en exponentiell ökning. När det inte längre
finns näring eller plats för ytterligare delning inträder stationsfasen där bakterierna
lever men delar sig inte. Tillslut kommer bakterierna såsmåningom dö och då har vi
deklinationsfas. Hur snabbt en bakterie delar sig kallas för generationstid.
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Bakteriegenetik
Hos bakterier, som är haploida, består genomet som regel av en enda ringsluten
kromosom bestående av dubbeltrådigt DNA samt en eller flera mindre cirkulära DNAmolekyler, plasmider. Eftersom bakterie-DNA saknar introner är det mesta av
bakteriers DNA kodande. Antalet gener DNA:t kodar för avspeglar bl.a bakteriens
mångsidighet med avseende på förmågan att ta upp och metabolisera olika
substanser och förmågan att växa i många olika miljöer.
Avsaknaden av kärnmembran hos bakterier innebär att transkriptionen av DNA sker i
cytosolen. Eftersom inga introner finns behöver RNA:t inte processas utan kan direkt
translateras till protein.
Plasmider
Plasmiderna föreligger oftast i flera (10-100) kopior per cell och är oftast ringslutna
och kan innehålla från två upp till ett par hundra gener som kodar för proteiner som
behövs för dess replikering och fortbestånd. Ibland finns också gener som gör att
plasmiden kan överföras mellan olika bakterier genom konjugation. Många plasmider
innehåller också gener som kodar för antibiotikaresistens och olika virulensfaktorer.
Konjugerande plasmider som också bär antibiotikaresistensgener är ett stort kliniskt
problem då de överför antibiotikaresistens mellan bakterier med hög frekvens.
Många plasmider innehåller insertionssekvenser (IS) vilket medför att de genom
homolog rekombination kan integrera i en annan DNA-molekyl som bär samma IS.
På detta sätt kan en plasmid integrera i kromosomen eller smälta samman med en
annan plasmid.
Transposibla genetiska element
Hos bakterier förekommer i huvudsak tre typer av transposibla element:
• Insertionssekvenser (IS)
• Transposoner
• Temperarata bakteriofager (bakterievirus)
De karaktäriseras av att de kan integrera på olika ställen i en DNA-molekyl genom
andra mekanismer än klassisk homolog rekombination.
Insertionssekvenser och transposoner
De enklaste formerna av transposibla element är endast mellan 800-2000 baspar
långa och kallas för IS. De innehåller ingen annan information än den som krävs för
att flytta IS från en plats till en annan. För detta krävs enzymet transposas som
klipper ut IS och integrerar den på annan plats. I ändarna av IS har vi omvända
repetitioner som känns igen av transposaset.

Transposoner är större och innehåller förutom genen för transposas också andra
gener som t.ex kodar för olika virulensfaktorer eller antibiotikaresistens. Integreringen
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av ett transposon innebär som regel ett tillskott av ny genetisk information, men
medför ofta att någon gen inaktiveras. Transposoner kan därför användas för att
skapa slumpmässiga mutationer hos en organism.

Bakteriofager är bakteriespecifika virus. Dessa fager är beroende av specifik
receptormedierad adsorption till värdcellen för att kunna infektera denna.
Känsligheten för olika fager kan också variera inom en art, beroende på förekomsten
av olika fagreceptorer på bakteriens yta. Temperata fager är DNA-fager som kan
integreras i värdcellens kromosom. Mekanismen liknar den för integrering av
transposoner och kräver ett specifikt enzym, integras, och en särskild
nukleotidsekvens i såväl bakteriofag som kromosom. När DNA:t har integrerats i
värdbakterien kan bakteriens fenotyp ändras genom att integreringen skett på ett
sådant sätt att det ändrar uttrycket av någon bakteriell gen. Vissa fager bär också på
gener som ger helt nya funktioner åt värdbakterien, t.ex produktion av toxiner eller
förändring av ytantigen hos vissa arter av salmonella. Fenomentet kallas lysogen
omvandling och skiljer sig från transduktion.
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Överföring av DNA mellan bakterier
Överföring av genetiskt material mellan bakterier kan ske på tre olika sätt:
konjugation, transduktion och transformation.
Konjugation innebär överföring av DNA genom cell-till-cell-kontakt. Hos
gramnegativa bakterier, t.ex E.coli och Salmonella, förmedlas kontakten med
mottagaren av F-pili som kodas av den konjugerande plasmiden. Efter den initiala
bindningen via F-pili dras bakterierna mot varandra och en kanal bildas mellan givare
och mottagare genom vilken DNA överförs i samband med replikering. Grampositiva
konjugerande bakterier bildar istället specifika adhesionproteiner på ytan av
cellväggen som gör att de kan binda till mottagarcellen.

Transduktion innebär överföring av DNA från en bakterie till en annan via
bakteriofager. I samband med syntes av nya fager bildas enstaka fager som
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innehåller en bit värdcells DNA (från kromosom eller plasmid) istället för fag-DNA;
det har bildats en transducerande fag. Den transducerande fagen kan injicera sitt
DNA i en ny bakterie men kan inte ge upphov till nya bakteriofager. Om det
transducerade DNA:t är en plasmid kan denna replikera i mottagarbakterien som
därmed har fått ny genetisk information. Om det transducerade DNA:t är ett
kromosomalt fragment måste detta integrera i mottagarbakteriens kromosom genom
homolog rekombination.

Transformation innebär att bakteriet tar upp fritt DNA från omgivningen från t.ex
döda besläktade bakteriet. Förmågan att ta upp DNA kallas kompetens och varierar
mellan olika bakteriearter och -stammar samt beroende på tillväxtbetingelserna.
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• Redogöra för verkningsmekanismer hos olika bakteriella virulensfaktorer.
(S3)
Bakterier inducerar inflammation
Symptomen i samband med bakteriella infektioner beror dels på att vårt
immunsystem aktiveras, dels på direkta effekter av bakteriernas tillväxt och deras
produkter. Inflammation utlösas genom de cell- och vävnadsskador som åstadkoms
av bakteriernas extracellulära toxiner och enzymer, samt genom invasion av celler,
men också direkt av bakteriella faktorer som känns igen av det konstitutiva
immunförsvaret. LPS från gramnegativa bakteriers cellvägg, cellväggsmukopeptid,
flagellin och andra komponenter binder till TLR på bl.a monocyter och makrofager
och stimulerar dessa att bilda proinflammatoriska cytokiner. Även en del bakteriella
toxiner från t.ex E.coli och pneumokocker, kan direkt stimulera produktionen av
proinflammatoriska cytokiner.
Flera bakteriella produkter (cellväggspeptidoglykan, lipoteikonsyra och LPS) aktiverar
också komplementsystemet, vilket ytterligare stimulerar inflammationsreaktionen.
Flera bakterier producerar också s.k superantigen vilka utlöser produktion av
proinflammatoriska cytokiner genom att korsbinda MHC klass I-molekyler på APC
och TcR på ett stort antal T-celler. Det är viktigt att komma ihåg att ju fler bakterier,
desto kraftigare reaktion. Vid mycket omfattande infektioner med bakterier i blodet
frisätts bl.a så stora mängder proinflammatoriska cytokiner att en systemisk
inflammation uppstår, och i värsta fall får man en septisk chock och dör.
Virulensfaktorer
Bakterierna själva kan också orsaka symtom genom att utsöndra toxiner och
enzymer som skadar celler och vävnader samt genom invasion av kroppens celler.

85

Moment 1 DSM1 VT18 - Firathan Koca
Adhesion
Förmågan att specifikt binda till slemhinnor och andra vävnader i kroppen är i många
fall avgörande för att bakterier ska ge upphov till sjukdom. En relativt stark bindning
krävs för att bakterierna inte ska sköljas bort av slemhinnesekret eller annan vätska
som passerar över slemhinnan, t.ex i urinvägarna. Bindningen till cellytan är också
en förutsättning för att kunna invadera cellen. Bindningen till olika molekyler hos
värdorganismen förmedlas som regel av vidhäftningsproteiner som sitter i toppen av
bakteriens pili eller fimbrier, alternativt att proteiner som är associerade till cellväggen
och exponerade på bakteriens yta. Pili och fimbrier förmedlar som regel bindning till
olika sockermolekyler på glykoproteiner och glykolipider som finns på ytan av våra
celler.

Fimbrierna polymeriseras underifrån och det yttersta del, Tip Fiibrillum binder till
manossekvenser på kroppens celler. Den har en spiralstruktur vilket gör den mer
flexibel när det finns ett flöde, i t.ex urinvägarna.
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De s.k P-fimbrierna hos uropatogena E.coli binder till en speciell di-D-galaktosid som
bl.a finns på cellerna i de övre urinvägarna men också är en del av P-antigenet på
humana erytrocyter. I änden av P-fimbriet har vi själva adhesinet som kallas för
PapG.
Flertalet av adhesinerna hos grampositiva bakterier, som är associerade med
bakteriens cellvägg (peptidoglykan), binder inte till socker utan till proteiner (ffa
extracellulära matrixproteiner och plasmaproteiner).
Hur känner då det medfödda immunförsvaret igen komponenterna?
Pattern Recognition receptor (PRR) är receptorer som känner igen olika strukturer
som vi kallar PAMP. Det finns tre familjer av PRR;
• Toll-lika receptorer (TLR) med flera olika varianter som känner av olika typer
av komponenter hos bakterier och virus. T.ex har vi TLR3 som känner igen
virus medan TLR4 känner igen gram-negativa bakterier då den känner igen
LPS. TLR kan finnas på olika ställen i cellen beroende på vad för typ av
komponent den känner igen, TLR som känner igen LPS(Lipid A-delen), flagell
och lipoproteiner finns på cellytan medan de TLR som känner igen DNA eller
RNA finns inuti cytoplasman på endosommembran.
• Nod-lika receptorer (NLR) känner igen peptidoglykanets byggstenar.
• RIG-I-lika receptorer (RLR) känner igen virus i cytosolen.
Aktivering av alla tre leder till aktivering av NF-kB som är ett proteinkomplex som styr
transkription av flera gener relaterade till immunförsvarets funktion, bl.a
proinflammatoriska cytokiner.
Så vad är PAMP för något? Jo
• Mikrobiella strukturer som är unika för mikroorganismer. Hos bakterierna kan
det t.ex vara pili, flagell, kapsel eller cellväggen.
• PAMP måste vara gemensamt för flertalet mikrober och den ska även vara
livsnödvändig för överlevnad hos mikroben så att PRR kan känna igen öven
muterade bakterier.
Det konstitutiva försvarets bakteriedödande funktioner är;
• Antimikrobiella peptider (AMP)
• Komplementsystemet
• Fagocytos och oxidativt dödande.
Antimikrobiella peptider kan ses som kroppseget antibiotika som produceras av
samtliga kroppsytor, epitel och vita blodkroppar. Dessa är positivt laddade peptider
och utnyttjar sin laddning för att ta kål på mikrober. De attraherar negativt laddade
mikrober och destabiliserar deras membran därefter så att de dör.
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Fagocyter är essentiella för eliminering av mikrober.
• Vävnadsbundna makofager kan möta mikroben omdelbart vid inträdet.
• Neutrofiler lämnar blodet genom endotelväggen till infektionshärden. Sker
inom minuter-timmar.
• Blodmonocyter blir aktiverade och följer upp några dagar senare, liksom
dendritiska celler.
• Dendritiska celler är professionella APC som kan aktivera det adaptiva
immunförsvaret men besitter även förmågan att fagocytera.
Fagocyterna kan använda sig av oxidativt dödande efter fagocytering eller
NETs(neutrofiler). Antingen sker det i fagolysosomen med enzymer eller så har t.ex
neutrofilen granula med antimikrobiella peptider, lysozym samt proteaser.
Neutrophil extracellular traps (NETs) är ett sätt för neutrofiler att döda bakterier som
den inte kan ta upp via fagosom-vägen. Mekanismen går ut på att DNA frigörs från
cellen, dekorerad med proteaser, histoner, antimikrobiella peptider och kastar ut det
och fångar upp bakterien så att den inte kan röra sig längre.
Inflammasomen
Om en reaktion fortsätter och man lyckas inte eliminera inkräktaren kommer ett
komplex bildas som kallas för inflammasom. Inflammasomens uppgift är att bilda en
procaspas-1 som katalyserar en reaktion där IL-1beta bildas och cellen dör.
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Strategier att motstå det konstitutiva försvaret
Vikten av en intakt hud och fungerade cilier i luftvägarna illustreras väl av den ökade
infektionskänsligheten hos en brännskadad eller exematös hud samt av den kroniska
bronkiten hos gamla storrökare. För att penetrera hudbarriären utnyttjar vissa
patogena bakterier stickande eller bitande insekter(vektor spridning). Detta gäller t.ex
Borrelia burgdoferi. Ökad resistens mot antibakteriella peptider (defensiner)
förekommer hos många patogena bakterier (Salmonella, Staphylococcus, Klebsiella)
och beror i flera fall på minskad negativ laddning på bakteriens yta.
Invasion av icke-fagocyterande celler
Många humanpatogena bakterier har förmåga att inducera upptag av sig själva i
celler som normalt inte fagocyterar. Upptaget induceras på två principiellt olika sätt,
antingen genom Zipper eller Trigger mekanism:
• Zipper mekanism: Bakterien binder till transmembranösa ytreceptorer som
kan aktivera regulatorer av cytoskelett. Utnyttjas av listeria monocytogenes
och yersinia pseudotuberculosis. Ett exempel är Staphylococcus aureus som
binder till fibronektin förankrat i fokala adhesionspunkter, vilket leder till upptag
av bakterien. Bakterierna via Zipper mekanism binder alltså till ytreceptorer
som på ett eller annat sätt är inblandade i cell-till-cell-kontakter eller i cellens
kontakt med ECM. Bindningen av bakterier resulterar i en lokal ansamling av
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•

receptorer vilket sätter igång en serie tyrosinfosforyleringar och
proteasinteraktioner som slutligen leder till upptag av bakterien.
Trigger mekanism: Bakterien injicerar proteiner som direkt påverkar dessa
regulatorer.Utnyttjas av t.ex Salmonella, Shigella och E.coli där kontakten
mellan bakterien och den eukaryota cellen medieras via typ 3sekretionssystem (T3SS). Via T3SS injicerar bakterien speciella
effektorproteiner som direkt påverkar regulatorer som påverkar cytoskelettets
dynamik och därmed upptaget av bakterierna. I samband med denna typ av
internalisering bildas filopodier och lamellopodier på cellytan vilka omsluter
bakterien som ska internaliseras.

Den intracellulära bakterien beteende styrs som regel av specifika receptorer på
bakteriens yta och av proteiner som utsöndras via bakteriernas olika
sekretionsorgan.
Bakteriella toxiner
De flesta patogena bakterier frisätter toxiner till sin omgivning. Dessa toxiner brukar
delas in efter sin biologiska effekt i cytolysiner eller hemolysiner, enterotoxiner,
neurotoxiner, cytotoxiner och superantigener. Toxinerna består oftast av proteiner
och utsöndras aktivt genom något av bakteriens olika sekretionssystem. Oavsett hur
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de frisätts från bakteriens benämns alla dessa proteintoxiner som exotoxiner.
Beteckningen endotoxin har reserverats för den toxiska lipopolysackariden (LPS).
Även endotoxin kan dock frisättas från växande bakterier genom avknoppning av
vesikler från det yttre membranet. Många toxiner verkar lokalt i själva
infektionshärden där de ha en lokal effekt och dödar celler samt förstör vävnader
medan andra sprids med blod och lymfa vilka ger mer utbredda eller systematiska
symtom.
De flesta toxinerna verkar intracellulärt i sina målceller. De flesta intracellulära
toxinerna är av s.k AB-typ, vilka tas upp genom receptormedierad endocytos. Bdelen av proteinet binder in till receptorer medan A-delen är den toxiska som
tillsammans med B-delen tas sedan in. A-delen kommer frisättas till cytosolen där
den utövar sin toxiska effekt. Mekanismen varierar mellan olika toxiner. T.ex kommer
Difteri toxin med sin A-del inhibera proteinsyntes hos ribosomer vilket kommer leda
till celldöd.
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Hemolysiner och cytolysiner angriper eukaryota cellers membraner vilket kan leda
till celldöd och lys där cellen sväller upp. Vissa hemolysiner är porbildande medan
några är fosfolipaser som bryter ned membranets fosfolipider. Måttligt höga
porbildande toxiner leder till apoptos medan höga koncentrationer orsakar nekros.
Porerna bildas genom att proteiner med en hydrofob och hydrofil del slår sig samman
(5-9 molekyler) och bildar en hydrofil por genom målcellens membran.

Enterotoxiner är toxiner som stör tarmcellernas funktion och orsakar diarré samt
sådana som via nervpåverkan orsakar illamående och kräkningar. Toxinerna
påverkar signaltransduktionsvägarna i enterocyterna på ett sätt som leder till ökad
sekretion av joner och vatten. Enterotoxiner som Escherichia coli och koleratoxin är
båda toxiner som via signaleringsvägar ökar cAMP vilket leder till ökad sekretion av
joner och vatten från tarmepitelcellerna.
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Neurotoxiner omfattar endast toxiner från Clostridium botulinum och clostridium
tetani.
Cytotoxiner är de alla toxiner som inte kan hänföras till de övriga grupperna. T.ex
difteritoxin och exotoxin A där proteinsyntesen hämmas.
Superantigener
De klassiska superantigenerna är bakteriella toxiner som åstadkommer polyklonal
aktivering av T-celler (10-15% av alla T-celler) genom att korsbinda MHC klass IImolekyler på APC med TcR vilket leder till frisättning av stora mängder
proinflammatoriska cytokiner vilket kan leda till systemisk inflammation och
sepsissyndrom.
• Redogöra for grundläggande hygienprinciper och sterilitetsbegreppet. (S2)
Dekontamination: Processer som desinfektion och sterilisation där man blir av med
mikrober.
Desinfektion: En kemisk eller fysikalisk process som sänker halten mikrober till en
‘’acceptabel nivå’’. 75-100 C, dödar inte sporer. Det finns olika krav på
desinfektionsmedel, bl.a att det ska vara stabilt, ogiftigt, hud- och vävnadsvänligt
samt miljövänligt.
o

Sterilisation: I regel en fysikalisk process som helt ‘’avlägsnar’’ alla mikrober.
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Antiseptik: Syftar till att bekämpa (med desinfektionsmedel) befintliga
mikroorganismer och spridning av dessa.
Aseptik: Syftar till att förhindra närvaro/uppkomst av mikroorganismer, t.ex genom
rengöring och sterilisering.
Sterilisering
När man vill uppnå sterilisering kan autoklavering vara en metod där man med fuktig
värme höjer värmen under högt tryck. Autoklaveringen pågår i 20 minuter. Det viktiga
vid autoklavering är att materialet är värmebeständigt så det inte smälter samt att
materialet inte är tillslutet för att det finns explosionsrisk annars.
Man kan även sterilisera via förbränning, filtrering, bestrålning m.m

• Kunna grunderna för virus uppbyggnad, replikation, patogenes och
spridning. (S2)
Virus är obligat intracellulära parasiter som utnyttjar sin värdcells biosyntetiska
maskineri för att producera de byggstenar som bygger upp viruspartikeln. Det
infektiösa viruset innehåller information och ibland enzymer som behövs för att ställa
om cellens maskineri till massproduktion av alla nödvändiga komponenter för
sammanssättning av nya viruspartiklar. Virus är därför mindre(20-300 nm) än de
flesta bakterier och saknar nödvändiga funktioner för en självständig livsföring.
Viktiga viruskomponenter
Höljet
Många virus hos djur och människa har ytterst ett hölje (envelope). Det är en
tvålagerstruktur uppbyggt av fosfolipider från värdcellens membran. Det dubbla
lipidlagret kommer från cellytan när viruset tog sig in i cellen genom att membranet
avknoppades. Liksom cellmembranet är det virala höljet skyddande och blockerar
bl.a vatten, kemikalier och enzymer från att ta sig in i virus. De flesta virushöljen är
känsliga för detergenter, intorkning och värme och därför lätta att inaktivera.
Inlagrat i lipidhöljet finns virala proteiner som har kodats från virusets genom.
Proteinerna består mestadels av glykoproteiner, som bär på sidokedjor av socker.
Deras yttre del fungerar som bindningsplats (ligand) på receptorer på cellytan.
Höljebärande virus är känsligare än virus utan hölje(nakna virus).
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Kapsiden består av ett skal av tätt packade och veckade proteiner och skyddar
nukleinsyrorna. Kapsiden är mycket resistent mot variationer i omgivningens pH,
temperatur och kemiska sammansättning. Kapsiden är uppbyggt av många kopior av
ett litet antal virusproteiner, i vissa fall endast ett protein. För virus utan hölje binder
kapsiden till den cellulära receptorn. Kapsiden kan ha olika strukturer, jag nämner
två(helikal och ikosahedral) men finns även andra;
• Helikal symmetri: Helikala kapsider är repeterade kopior av samma protein
som klär in nukleinsyran i en spiral längs hela dess längd. Resultatet blir
flexibla eller rigida strukturer beroende på hur proteinsubenheterna är
arrangerade. Innehåller vanligen enkelsträngat RNA av negativ polaritet.
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•

Ikosahedral symmetri ser ut som en fotboll med 20 sidor och 12 hörn. Finns
både hos RNA och DNA virus. I det enklaste fallet består varje triangulär yta
av tre identiska proteiner. Detta resulterar i ett skal med sextio identiska
subenheter.

Virusreplikation
Nybildningen av virus i cellen benämns virusreplikation. Virus använder således
värdcellens maskineri för att föröka sig. Det mest anmärkningsvärda i
förökningsprocessen är masskopieringen av virus arvsmassa. Med en
nukleinsyramolekyl som mall kan cellen producera ca hundra till tiotusen kopior.
Replikationen går oerhört fort och teoretiskt kan det på en vecka produceras
bortemot 10 viruspartiklar från en enda progenitor.
18
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Virus replikationscykel innehåller åtta viktiga faser. Eftersom föreläsaren inte gått
igenom detta utelämnar jag denna del. Men för den intresserade, läs på!

Viral patogenes innefattar hela den process genom vilken virus orsakar sjukdom,
och är summan av effekten av virusreplikationen och värdens immunförsvar. Typ av
virus, inträdesport och spridningsvägar i den infekterade organismen och
effektiviteten med vilket värdens immunsvar stoppar virusreplikationen och hindrar
virus spridning till nya känsliga celler och organismer är delar av patogenesen.
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Tropism används för att beskriva vilka organ, vävnader och celler som är känsliga
för virusinfektionen. Tropismen bestäms av en rad faktorer, bl.a vilka vägar virus förs
in i kroppen och spridningsvägar inne i kroppen. Celltropismen beror på två saker;
• Närvaro av virusreceptor på värdcellen
• Cellens lämplighet för virus replikation och proteinsyntes, om det t.ex är en
cell med väldigt låg metabolism och cellen är i vila kanske inte viruset kan
föröka sig där.
Olika typer av cellinfektion
Produktiv infektion resulterar i frisättning av infektiösa viruspartiklar. Celldöd
induceras ofta.
Latent infektion innebär att viruset infekterar celler utan att nya virus produceras
eftersom stora delar av virusgenomet stängs av. Sker ofta i celler som inte delar sig
ofta, t.ex nervceller.
Abortiv infektion är de virusinfektioner som inte ger upphov till virus eller
bestående cellförändringar.
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Lytisk inflammation hämmar cellernas proteinsyntes och bryter ner cellulärt DNA
vilket får cellen att gå i apoptos. Det sker även förändring av cellmembran och
glykoprotein samt störningar av cellskelettet.
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Virus spridningsvägar inom kroppen
Sedan virus replikerat där det först infekterat kan det bli kvar eller spridas till andra
vävnader. En infektion som sprids bortom platsen för primärinfektion sägs bli
disseminerad. Om många organ blir infekterade blir infektionen systemisk. Lite olika
spridningsvägar från cell till cell;
• Lokal spridning: Om nyligen frisatt virus infekterar närliggande celler kallas det
lokal spridning. Virus som frisätts från den apikala ytan mot ett lumen kan lätt
spridas inom och utanför kroppen med kroppsvätskor.
• Hematogen spridning: Viruspartiklar som undkommer det lokala
försvarssystemet på slemhinnor kan ge en utbredd infektion genom
basolateral virusutsöndring. Virus kan sedan ta sig till blodet via endotelceller i
kapillärer eller genom inokulation, exempelvis vid ett bett av en vektor.
• Viremi: Beskriver närvaron av infektiöst virus i blodet.
• Neuronal spridning: Många virus transporteras efter lokal primärinfektion
genom nerverna.
Virusöverföring till nästa värdorganism:
• Horisontellt till andra människor
• Horisontellt som zoonos, d.v.s från djur till människa. Kan antingen ske direkt
som i rabies, eller indirekt via insektsvektorer (t.ex fästingburen encefalit).
• Vertikal överföring till foster via blod eller placentainfektion.
Det finns akuta och persistenta virusinfektioner;
• Akuta karaktäriseras av snabb produktion av infektiöst virus i slutet av
inkubationstiden, följt av snabb eliminering av infektionen hos värden i slutet
av sjukdomsfasen. Akuta infektioner kan ge epidemier som påverkar miljontals
individer varje år eftersom tillräckligt med virus producerats för att överföra
infektionen.
• Persisterande infektion uppstår när virus inte snabbt rensas ut och infektiösa
partiklar eller virusprodukter fortsätter att produceras under lång tid. Infektiöst
virus kan produceras kontinuerligt eller intermittent under månader eller år.
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Virustransformation och karcinogenes
Karcinogenes - eller onkogenes - är resultatet av genetiska förändringar som
förändrar kontrollen av celltillväxt och differentiering. Onkogena virus kan orsaka
cancer genom att inducera förändringar som påverkar dessa processer. Ca 15% av
all cancer hos människan har något av sex olika bidragande faktorer. Dessa sex
virus är hepatit-B, hepatit-C, EBV, humant papillomvirus, humant herpesvirus och
HTLV.
Induktion av celltillväxt
Produkterna från transformerande gener från både RNA- och DNA-tumörvirus kan
inducera celltillväxt genom flera mekanismer:
• Cellens tillväxtkontrollerande signalsystem kan förändras. Detta resulterar
vanligen i permanent aktivering av signalvägar som stimulerar celltillväxt.
• Ändringar i kontrollen av cellcykelreglering uppnås ofta genom att
kontrollpunkter utövade av retinoblastom (Rb) och p53-proteinerna påverkas.
• Kronisk inflammation associerad med persistent virusreplikation kan bidra till
onkogenes genom att stimulera upprepade cykler av cellsskada och
cellproliferation, vilket kan öka förekomsten av genetiska förändringar.
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• Förstå skillnader i uppbyggnad mellan olika virus och dess betydelse,
speciellt RNA respektive DNA virus, höljebärande och icke-höljebärande virus
(S3)
Lite grundläggande skillnader mellan nakna (utan hölje) och höljebärande virus;
Nakna
• Frisätts genom att värdcellen lyseras.
• Mer stabila för omgivningsfaktorer (temp, syra, proteaser, detergent, torka)
Höljebärande virus
• Frisätts genom avknoppning
• Mer känsliga för omgivningen (påverkar spridningsvägar)
• Större frihet att välja ytproteiner och därmed vilken receptor som används,
skydd från immunsystemet, mm
Nukleinsyra
Virus arvmassa består antingen av DNA eller RNA och alla virus måste producera
mRNA vars information direkt kan translateras till ett protein. Virusgenomet är litet
och kompakt då det i princip innehåller endast exoner. Det tillåter snabb replikation
och en optimal användning av kodande förmåga. Transkriptionen kan ske i båda
riktningarna
DNA-virus innehåller dubbelsträngade genom. De replikeras i cellens
cellkärna(förutom poxvirus) och avläses i huvudsak som cellulärt DNA genom att
cellens enzymer används för att producera viralt mRNA. DNA är en relativt stabil
makromolekyl och DNA är resistent mot olika kemiska och enzymatiska angrepp,
men känsligt för exonukleaser som bryter ned det från ändarna. Eftersom det vid
replikationen utnyttjar cellens proof reading system och att mutationer är få kommer
leda till att värdens immunförsvar lättare kan tränas upp att känna igen dem, och att
immuniteten blir god och långvarig mot nya infektioner av samma virus.
RNA-virus har i regel enkelsträngade genom. Virus med enkelsträngat plusRNAgenom kan direkt translatera detta till protein. Enkelsträngat minusRNA måste
kopieras till mRNA för att replikationen ska kunna initieras. Eftersom värdcellen inte
har något RNA-beroende RNA-polymeras, måste dessa virus bära med sig eget
enzym in i cellen för att få igång replikationen.
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Retrovirus bär på enzymet omvänt transkriptas som kopierar genomet till DNA.
Detta DNA integreras i värdcellens genom, och därefter liknar replikationen den hos
vanliga DNA-virus.
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Lärandemål Läkemedel och farmakokinetik
• NSAID-preparat och paracetamol; farmakokinetik, verkningsmekanismer,
biverkningar, kontraindikationer, toxiska effekter (barn, vuxna).
För att förstå hur läkemedel påverkar är det bra att repetera syntesen av eikosanoiderna (
prostaglandiner, tromboxaner och leukotriener) samt deras funktioner för att förstå vad som
händer om vi hämmar eller påverkar syntesen av dessa.
Syntes av eikosanoider
Eikosanoiderna härstammar från arakidonsyra som är en fettsyra med 20 kolatomer och är
bunden i cellmembranet. Arakidonsyra frigörs från cellmembranet av fosfolipas A (PLA ).
Fritt arakidonsyra kan antingen bli prostanoider (prostaglandiner och tromboxaner) genom
enzymet Cyklooxygenas eller så kan det omvandlas till leukotrienter genom enzymet
lipoxygenas.
2

2

Cyklooxygenas finns i tre isoformer, COX-1, COX-2 och COX-1b men vi kommer fokusera
främst på de två första. COX-1 och COX-2 är närbesläktade då 60% av genomet är identisk.
• COX-1 finns i de flesta celler som ett konstitutivt enzym. Det producerar prostanoider
vilka fungerar som homeostatiska regulatorer.
• COX-2 är normalt sett inte uttryckt i de flesta organ men uttrycks starkt vid
inflammatorisk stimuli. Däremot är det konstitutivt uttryckt i njuren, testis samt CNS.
• COX-1b finns i CNS.
Både COX-1 och COX-2 utför samma reaktioner och kommer bilda först PGG och PGH .
Dessa är inostabila intermediärer och kommer härifrån bilda nya prostaglandiner eller
tromboxaner som är de egentliga aktiva prostanoiderna såsom PGD , PGE , PGI och TXA .
2

2

2

2

2

2

Prostaglandinernas funktion
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Blodkärl - bidrar starkt till ökat blodflöde
• PGE , PGI : Relaxerar kärlens glatta muskulatur så att vi får en vasodilatation.
• PGI : Motverkar trombocytaggregering och blodproppsbildning, d.v.s en motsatt effekt
jämfört med TXA .
• TXA : Aktiverar och aggregerar trombocyter så att vi får en ökad koagulation.
2

2

2

2

2

Smärta
• PGE , PGI : Finns uttryckta på smärtnerver och gör att de kan retas lättare, alltså
sensibilisering.
2

2

Feber
•

PGE , PGI : IL-6 uppreglerar COX i hjärnan så att prostaglandinerna frisätts lokalt i
hypothalamus vilket ändrar setpoint och vi får feber.
2

2

Skyddande effekt på magslemhinnan
• PGE , PGI : Då dessa ger en vasodilation får vi en ökad blodgenomströmning så att
slaggprodukter förs bort. De ökar produktionen av skyddande mukosa samt minskar
bildning av saltsyra.
2

2

Vid en inflammation sker följande;
• Vasodilatation genom att glatta muskelceller relaxerar och prekapillära sfinktrar
öppnas, blodflödet ökar och området blir varmt och rött. Vasodilatationen ger mer
turbulent flöde så att leukocyter kan nu få kontakt med endotelcellerna.
• Ökad kärlpermeabilitet genom att endotelcellerna kontraherar så att vätska och celler
kan åka ut i vävnaden och området blir svullet.

NSAID - Non steroidal anti-inflammatory drugs
Idag finns det mer än femtio olika NSAID och det dom har gemensamt är att de hämmar
enzymet Cyklooxygenas (COX). Dessa läkemedel hämmar symtom som feber, smärta och
ödem vid inflammatoriska processer och har därför en bred användning bl.a som
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febernedsättande, tillfällig smärtlindring( t.ex vid fall eller mensvärk) och anti-inflammatorisk
behandling.
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Acetylsalicylsyra (ASA) har använts under lång tid för att lindra smärta, feber och
inflammation vid en dos på 0,5g-1g per intag, tre gånger om dagen. Den kan även hindra
trombos vid en låg dos (0,075 - 0,1 g / dygn) eftersom trombocyterna endast uttrycker COX-1
som producerar TXA . Genom att hämma tillverkning av TXA får vi mindre
trombocytaggregering.
2

2

Biverkningar är gastrit, ökad blödningstid samt Reyers syndrom vilket är en ovanlig sjukdom
som gäller barn vilket ledde till att ASA inte ges till barn under 7 år längre.
ASA:s inverkan på trombocyter
Eftersom trombocyterna bara har COX-1 är det bara denna som hämmas av NSAID som t.ex
ASA vilken binder irreversibelt vilket betyder att när den väl bundit till enzymet och hämmat
det kommer den inte släppa. Normalt sett leder en aktivering av COX-1 till att vi får TXA och
en trombocytaktivering med koagulation och ökad trombosrisk som följd. När vi har NSAID
så kommer COX-1 inhiberas och vi får mindre TXA och mindre risk för trombos. Samtidigt
har inte trombocyter någon cellkärna och vi kan inte tillverka några nya COX-1.
2

2
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ASA:s inverkan på endotelceller
Vid en inflammation kommer endotelceller uttrycka COX-2 vilken bildar PGE och PGI här
vars funktion är trombocythämmande. Om vi istället har ASA och inhiberar COX-2 skulle vi
istället ha en disinhibition, d.v.s vi inhiberar trombocythämningen och istället stimulerar
trombocytaggregering. Men så ser det inte ut eftersom endotelcellerna kan nybilda COX-2 då
de har en cellkärna och gener som kodar för denna. På så sätt kan vi fortfarande ha COX-2
som bildar PGE och PGI vilka agerar trombocythämmande. Det är just av den här
anledningen man ger en lågdos ASA till vissa patientgrupper för att minska risken för
tromboser. ASA skyddar främst från arteriella trombocyter eftersom vi har mindre
trombocyter i venöst blod.
2

2

2

2

Det är även COX-1 enzymet som ser till att prostaglandiner(PGE och PGI ) i magslemhinnan
bildas vilka skyddar magslemhinnan genom vasodilatation, ökad mukosa och minskning av
saltsyra. Så om vi hämmar COX-1 kommer detta leda till detta skydd minskar och vi löper
större risk att få magsår. Och med COX-1 hämmare löper vi mindre risk att få trombos. Om
vi istället har COX-2 hämmare kommer vi få högre risk att få trombos(p.g.a att COX-1 bildar
TXA ) men COX-1 kommer fortfarande vara aktivt och på så sätt skona magslemhinnan.
Därför är COX-2 hämmare bra för att skona magslemhinnan. Bilden nedan visar
sammanställning av COX-1 och COX-2.
2

2

2
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ASA - intoxikation
Mild: Kan ge salicylism (hög terapeutisk dos)
Symptom: Illamående, magont, kräkning, CNS biverkningar: yrsel, öronsus och
hörselnedsättning.
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Akut: 10-30g vuxna, 2-5g små barn, 2-3g sjuka barn.
Symptom: feber, hyper/hypoventilation, hallucinering, förvirring, seizures, koma, cerebralt
ödem, lungödem.
Anledningen till att man kan se helt motsatta effekter vid andningen vid en toxisk dos har
ingen riktig bra förklaring men man har sett att under en viss gräns av substratkoncentration
får vi ökad andningsfrekvens men om vi når en kritisk gräns kommer istället
andningsfrekvensen att minska.
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Behandlingen vid intoxikation av ASA:

Biverkningar vid användning av NSAID
Gastrointestinala
• Gastrisk dyspepsi: magsmärtor, obehag och illamående.
• Peptisk ulkus(magsår): Slemhinneblödningar i magsäck eller tolvfingertarm. Uppstår
som sagt p.g.a att vi hämmar PGE och PGI lokalt genom COX-1 hämning. Även
sura NSAIDs har en direkt effekt på slemhinnan.
2

2
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Paracetamol (t.ex Alvedon, Panodil och Reliv) är välkänd och har funnits på marknaden i
cirka 50 år och dess verkningsmekanismer är ännu inte helt klarlagda. Det man vet är att den
hämmar feber och smärta men den saknar anti-inflammatoriska egenskaper vilket gör att
den inte kan räknas som en av många NSAIDs. Det har inga effekter på GI-systemet eller
trombocyter och har således få biverkningar vid terapeutiska doser. Det absorberas väl vid
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oral administrering och har en halveringstid på 2-4h. Högre halveringstid vid en toxisk dos.
Kan användas vid graviditet och amning.
Normalt sett vid terapeutisk dos(0,5g-1g tre gånger / dygn) kommer paracetamol till 95%
omvandlas med konjugeringsenzym där OH-gruppen byts ut antingen mot en sulfatgrupp
eller en glukoronidgrupp och utsöndras sedan via urinen. Men en liten del, 5% av
paracetamolet kommer omvandlas till en reaktiv intermediärmolekyl, NAPQI som är toxisk då
det binder till hepatocyter och inducerar celldöd. Detta steg katalyseras av två enzym,
CYP450 3A4 samt CYP2E1(finns ej i bilden nedan). Vid en terapeutisk dos kommer det
toxiska NAPQI som bildats att konjugeras med hjälp av glutation så att vi får ett icke-toxiskt
konjugat som utsöndras via urinen.
Däremot kommer det vid en toxisk dos (10-15g) att bildas mer NAPQI eftersom
konjugeringsenzymerna mättas och överskottet av paracetamol kommer istället
metaboliseras via NAPQI-vägen. Den ökade koncentrationen av NAPQI kommer leda till att
glutationet som är begränsad i kroppen kommer ta slut och vi får en ackumulering av NAPQI
vilket leder till leverskada.

Hur påverkar alkohol paracetamol?
Alkohol kommer påverka CYP enzymerna genom att det stabiliserar CYP2E1 så det blir mer
effekt och vi får ökad NAPQI men också att det efter upprepad konsumtion kommer
uppreglera CYP450 3A4 så att det bildas mer NAPQI.
Behandlingen vid paracetamol intoxikation är:
• Inom 4 timmar: magpumpning
• Inom 8 timmar: Acetylcystein eller methionine: antidoter som ger ökad glutationsyntes
i levern. Även om det går fler än 8 timmar så ger man i dagsläget dessa två.
• Kortikosteroider; naturligt förekommande glukokortikoider, syntetiska analoger,
effekter i farmakologisk dos, användning som antiinflammatoriska och
immunosuppressiva medel, preparat, indikationer, administreringsssätt,
farmakokinetik, biverkningar.
Kortikosteroider är steroidhormoner som kommer från cortex i binjuren.
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Glukokortikoider såsom kortisol stimuleras av ACTH från hypofysen, som i sin tur,
stimuleras av CRH från hypothalamus. Något som inducerar kortisolutsöndring är stress.
Kortison är en samlingsbeteckning för hormon som bildas i binjurebarken och preparat av
typen glukokortikosteroider. Glukokortikoidernas livsviktiga funktioner är;
• Stimulering av glukoneogenes samt glykogenolys.
• Effekter på salt-vattenbalans.
• Dämpning av inflammatoriska reaktioner.
• Dämpning av immunsystemet.
Dess användningsområde är brett då det används som;
• Immunosuppressiv behandling av inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar
(reumatoid artrit)
• Sjukdomar i matsmältningsorganen (inflammatoriska tarmsjukdomar)
• Sjukdomar i luftvägarna (astma, KOL)
• Eksem och allergier
• Immunosuppression vid organtransplantation
• Substitutionsbehandling (Addisons sjukdom)
Olika typer av syntetiska glukokortikosteroider kommer ha olika anti-inflammatoriska styrkor
och därför varierar det vilken typ av läkemedel som kommer användas.
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Normalt sett kommer det vid en inflammation i leukocyten bildas inflammatoriska mediatorer
då det genom en intracellulär signaleringskaskad bildas AP-1 och NFkB som är
transkriptionsfaktorer som binder in till DNA:t och uppreglerar transkriptionen av
inflammatoriska mediatorer såsom cytokiner, PG och NO etc. samt uppreglering av
adhesionsmolekyler så att vi får en rekrytering av inflammatoriska celler.
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När vi har glukokortikoider kommer dessa ta sig in i cellen där dom binder in till
glukokortikoidreceptorn. De kommer ta sig in till cellkärnan där komplexet binder in till sajter
och hämmar AP-1 samt NFkB vilket leder till att vi inte uttrycker inflammatoriska mediatorer
lika mycket eller lyckas rekrytera inflammatoriska celler. Samtidigt kommer komplexet
uppreglera glucocorticoid response element (GRE) vilken uttrycker anti-inflammatoriska
mediatorer som IL-1 receptor antagonister eller Annexin-1.
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Annexin-1 som uppregleras tack vare glukokortikoiderna hämmar fosfolipas A vilken frisätter
fosfolipider från cellmembranet. Vidare kommer glukokortikoider minska syntesen av COX-2
men det innebär inte att dom hämmar själva enzymet vilket är en viktig skillnad.
2
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Glukokortikoider har immunosuppressiv effekt även genom att de hämmar syntesen av IL-2.
IL-2 är ett cytokin som utsöndras från naiva T-celler som precis har aktiverats och är viktig
för att aktivera andra T-celler och indirekt aktivering av B-cellerna eftersom dessa aktiveras
av T-celler.

För mycket glukokortikoider såsom kortisol kommer ge upphov till ett tillstånd som kallas för
Cushings syndrom. Då detta behandlades i DFM2 kommer jag inte gå in på det närmre
förutom att ha koll på de olika symptomen.
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Lokal behandling med glukokortikoider
Den lokala behandlingen av glukokortikoider används vid många tillfällen med extremt bra
lokal effekt och få systemiska biverkningar. Däremot finns det risk med lokala biverkningar,
t.ex vid inhalationer när man har astma där man får en ökad risk för svamp i munnen. Man
kan även få en katabol effekt på stämbanden så att rösten blir hesare.
Astma
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• Mineralkortikoider, effekter och användning.
Aldosteron är en mineralkortikoid som binder till mineralkortikoidreceptorer och detta
kommer leda till att vi ökar resorption av natrium och vatten i njurarna samt en ökad
utsöndring av kalium.
• Symptomatisk och sjukdomsmodifierande behandling av reumatoid artrit.
Innan vi går in på läkemedel mot reumatoid artrit kan det vara bra att förstå lite hur
sjukdomen uppstår och vilka symptom man har m.m
Reumatoid artrit är en av de vanligaste kroniska inflammationssjukdomarna som finns i
utvecklingsländer. Sjukdomsbilden ser ut på så sätt att leder svullnar upp och gör ont,
deformeras och blir immobila. De degenerativa ledförändringarna drivs av en autoimmun
reaktion och karaktäriseras av inflammation, tillväxt av ledhinnan samt erosion av både brosk
och ben. De primära inflammatoriska cytokinerna IL-1 och TNF-alfa har en stor roll i
sjukdomsutvecklingen. Här nedan ser vi en schematisk bild på sjukdomsutvecklingen och
vart läkemedel kan sättas in för att stoppa utvecklingen.
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Det är viktigt att man sätter in behandling direkt vid fastställd diagnos. Målsättningen är att
lindra smärta mha paracetamol, NSAID, COX-2 inhibitorer och opioider men även att behålla
rörligheten i lederna med hjälp av Disease Modyfiyng Anti-Rheumatic Drugs(DMARDs)
såsom metotrexat och biologiska läkemedel. Även lokala glukokortikoider och sjukgymnastik
hjälper till att behålla rörligheten i lederna.
Behandlingsstrategi vid RA
•
•

Lågaktiv sjukdomsaktivitet:
Metotrexat 7,5-15mg / vecka (cytostatisk dos upp till 2 g / per behandling)

•
•

Medelhög sjukdomsaktivitet
Metotrexat 20-25 mg / vecka
Om metrotrexat ger effekt, men effekten inte är tillräckligt så kan det vara bra att kombinera
med andra DMARDs, (TNF-hämmare är första val, mer om dessa lite längre ner).
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Om metotrexat inte ger någon effekt eller inte tolereras övervägs kombination med eller byte
till biologiska läkemedel eller elfasalazin.
•
•

Hög sjukdomsaktivitet:
Blanda enligt ovan, lägg till peroral lågdos kortison (e.g 10 mg prednisolon/dag). Vid
kortisonbehandling ges också osteoporosprofylax.

Metotrexat är förstahands alternativet och är en folsyra antagonist med cytotoxisk (hämmar
DNA och RNA-syntes och därmed celldelning) samt immunosuppresiv aktivitet. Metotrexat
har två mekanismer;
• Eftersom metotrexat är en folsyra-analog kommer inte transportproteinet se skillnad
på folsyra och metotrexat. Folsyra tas vanligtvis upp i cellen och är viktig vid
celldelning. Om vi har metotrexat i kroppen kommer även metotrexatet tas upp av
cellen vilket leder till att mindre av folsyran tas upp. Detta leder till att vi får mindre
RNA och DNA vilket fungerar som cytostatika och gör så att t.ex T-celler inte delar sig
lika mycket. Vid kraftiga inflammatoriska reaktioner har vi en snabb celldelning på
inflammatoriska celler, på så sätt kan metotrexat hämma denna.
• Det finns en alternativ effekt som vi inte behövde kunna men den är intressant ändå,
metotrexat hämmar adenosindeaminas vilket gör att adenosin koncentrationen i
cellen ökar. Adenosinreceptorerna aktiveras vilket leder till att IL-2 sekretionen
hämmas och vi får en hämning av T- och B-cells aktivitet.
Metotrexat kan ges per oralt, intra muskulärt, subkutanöst samt intravenöst en gång per
vecka och man ser effekt först efter 4-6 veckor. Man ger även en folsyrasubstitution, däremot
inte samma dag som man ger metotrexat. Metotrexat ges inte till gravida eftersom att det är
teratogent, d.v.s att det är skadligt för fostret.
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Läkemedlet har en mild biverkningsprofil och vanliga biverkningar är illamående. Mindre
vanliga biverkningar är leverpåverkan, benmärgshämning och pneumonit. Vidare har man en
ökad infektionsrisk men detta gäller för alla läkemedel som är immunosuppressivt.

Det finns fler läkemedel mot reumatoid artrit men dessa kommer gås igenom under nästa
lärandemål om biologiska läkemedel.
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• Biologiska läkemedel, verkningsmekanismer, biverkningar.
Biologiska läkemedel definieras som ‘’ett preparat vars aktiva substans har producerats i
eller renats fram ur material av biologiskt ursprung (levande celler eller vävnad)’’. Biologiska
läkemedel kan vara t.ex antikroppar, antiserum, interferoner, vacciner,
blod/plasmaderiverade produkter som t.ex immunoglobuliner, koagulationsfaktorer. De är
väldigt dyra att tillverka och generellt sett är biverkningen en viss ökad infektionsrisk MEN,
man har dålig koll på långsiktiga biverkningar.
Etanercept (Embrel) är ett läkemedel som består av ett rekombinant protein, en dimer av
den extracellulära delen av TNF-receptor länkat till Fc-regionen av IgG . Fc-delen ger
läkemedlet en längre halveringstid i serum. TNF har som sagt en pro-inflammatorisk effekt
och det som är så bra med läkemedlet är att Etanercept har högre affinitet för TNF än
endogen receptor, på så sätt hindras TNF att verka på membranbundna TNF-receptorer och
binder istället till de lösliga TNF-receptorerna från läkemedlet.
1

Administrera subkutant 2 ggr/v. Kan inte tas p.o då det riskerar att brytas ner i
magsäcken. Etanercept absorberas långsamt från det subkutana injektionsstället, max
koncentrationen ses 48h efter en engångsdos.
Vi har även andra biologiska läkemedel som är TNF-blockerare. Dessa är Infliximab,
Adalimumab samt Golumumab.
Inflixamiab består av en antikropp som har en del från en mus och en del från människan
och binder upp lösliga TNF i blodet så att det inte kan binda till membranbundna TNFreceptorer.
Golimumab binder lösliga och transmembrana former av TNF. Administreras en gång i
månaden via subkutan injektion.

Interleukin-1 blockare - Anakinra (Kineret)
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Anakinra (Kineret) är ett läkemedel som består av IL-1 receptor antagonister och liknar
väldigt mycket (IL-1RA) som är en endogen IL-1 receptor antagonist vilken fungerar som
anti-inflammatoriskt då den neutraliserar den biologiska aktiviteten hos IL-1alfa och IL-1beta
genom kompetitiv bindning till IL-1 receptorn. Den ges subkutant en gång dagligen och
dosen bör ges vid ungefär samma tid varje dag, detta leder till att compliance för detta
läkemedel är rätt lågt.

Interleukin-6 blockare - Tocilizumab
Tocilizumab är en humaniserad monoclonal antikropp som binder till IL-6 receptorn så att
IL-6 inte kan binda in. Ges som i.v infusion var fjärde vecka.

T-cells hämmare
Om resultatet med cytokinblockerare och metotrexat inte är så lyckat finns alternativa
läkemedel för att ge vid RA. Ett av dessa är Abatecept (Orencia) som består av ett
fusionsprotein där vi har den extracellulära domänen av CTLA-4 kopplat till Fc-domänen av
humant IgG för att få en längre halveringstid. CTLA4 binder till CD80/86 på APC och
således hämmar interaktionen mellan CD80/86 och CD28 på T-cellerna vilket är nödvändigt
för att få en full aktivering av T-cellen. När CTLA4 binder in så kommer vi få en minskad Tcells proliferation, mindre T-cellsberoende antikroppssvar och cytokinproduktion.
1
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B-cells hämmare
Rituximab (Mabthera) är inte ett förstahandsval och testas när de andra läkemedlen inte
har varit verksamma för patienten. Det är en human-mus monoclonal antikropp som binder
specifikt till det transmembrana antigenet, CD20, ett icke glykosylerat fosfoprotein som finns
på B-celler. CD20 återfinns både på normala och maligna B-celler. När det binder in till CD20
kommer det leda till att B-cellen går i apoptos. Detta sker genom;
• En intracellulär signaleringsväg som leder till apoptos.
• Antikroppsberoende cellulär cytotoxicitet (makrofager och NK-celler) via
opsonisering.
• Komplementberoende cytotoxicitet.
Intravenös infusion 1000mg dag 1 och 14. (100 mg intravenöst metylprednisolon 30 minuter
före för att hindra cytokinfrisättningssyndrom).

JAK inhibitorer
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Normalt sett kommer cytokiner som binder in till cytokinreceptorer aktivera en intracellulär
signaleringsväg där vi har Janus kinas (JAK) som fosforylerar aktiverade cytokinreceptorer.
Dessa fosforylerade cytokinreceptorerna kommer nu rekrytera STAT vilken modulerar
gentranskription för bl.a NFkB och effekten blir IL-2 utsöndring, T-cellsaktivering samt
produktion av TNF, IL-6 och IL-8.
Men nyligen (år 2017) godkändes nya läkemedel som just angriper detta system och mer
konkret kommer dessa inhibera Janus Kinaset. Två av dessa läkemedel är tofacitinib och
baricitinib där den förstnämnda inhiberar JAK1, 2 och 3 medan den sistnämnda inhiberar
endast JAK1 och 2. Så när vi inhiberar JAK kommer det leda till minskning av IL-2, minskad
T-cellsaktivering och TNF, IL-6 och IL-8. Läkemedlet tas 1-2 ggr/dag p.o och anses vara lika
verksam som metotrexat och biologiska läkemedel.

Ciklosporin är de enda av dessa biologiska läkemedlena som kan användas vid graviditet
sålänge det sker efter strikt kontroll. Ciklosporin kommer att gå in i lymfocyter där den binder
in till cyklofilin. Detta ciklosporin-cyclophilin komplexet kommer inhibera kalcineurin.
Normalt sett kommer vid en T-cellsaktivering kommer intracellulärt kalcium att öka där
calmodulin kommer aktiveras och i sin tur aktiverar kalcineurin. Kalcineurinet kommer
defosforylera transkriptionsfaktorn NF-AT (nuclear factor of activated T-cells) som tar sig in i
cellkärnan och ökar transkriptionen av gener som kodar för IL-2 och andra relaterade
cytokiner. Så om vi tagit Ciklosporin och hämmat kalcineurin kommer inte NF-AT att
aktiveras. Detta kommer leda till följande;
• Hämmar IL-2 produktion
• Hämmar induktion och klonal T-cell proliferering
• Hämmar funktion av effektor T-celler
• Hämmar T-cellberoende B-cell svar
Läkemedlet ges p.o och effekter ses efter 2-3 månader. Har en halveringstid på 24h. Vanliga
biverkningar är huvudvärk, hypertoni, illamående, hirsutism, myalgi, tremor, parestersier och
renal fibros.
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En sammanfattning över de olika biologiska läkemedlen.
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• Behandling av ulcerös colit och Crohns sjukdom.
Ulcerös kolit är en av de inflammatoriska tarmsjukdomarna (IBD) tillsammans med Crohns
sjukdom och inflammationen vid Ulcerös kolit uppkommer av att kroppens immunförsvar
börjar angripa den egna vävnaden. Det man kan se är en kronisk inflammation i tjocktarmens
mukosa som involverar nästan alltid rektum och når i varierande grad proximalt i kolon.
Avföringen är lös, slem- och blodtillblandad. Man har smärtsamma magkramper (tenesmer)
som lättar efter defekation.
Vid Crohns sjukdom kommer man ha kronisk fläckvis inflammation i distala ileum och
kolon. Vid inflammation i tunntarmen kommer man se en grötaktig diarré medan man vid
tjocktarmen har mer symptom som liknar ulcerös kolit men blodblandning inte lika prominent.
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5-aminosalicylsyra (5-ASA) används som läkemedel och dess verkningsmekanism är inte
helt klarlagd. Det man vet är att det reducerar inflammation, hämmar PG, leukotrienter,
bildning av fria radikaler och att vi får en minskad neutrofilrekrytering. Det kommer inte
absorberas utan har sin effekt från lumensidan.
Dess biverkningsprofil är mindre än sulfasalazin men kan ge upphov till diarré, illamående,
kräkningar, huvudvärk och hudutslag.
Behandling av Ulcerös kolit och Crohns sjukdom
• Glukokortikoider vid skov för att dämpa akut inflammation, undviks som
långtidsbehandling. Lokalbehandling ges t.ex hydrokortison-rektalskum eller
prednisolon-klysma. Peroralt eller i.v
• 5-ASA vid milda till måttliga besvär.
• TNF-blockare vid svåra besvär.
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Sulfasalazin (Salazopyrin) är en 5-10% intakt molekyl som absorberas i tunntarmen, resten
kommer spjälkas i kolon av kolonbakterier till 5-ASA och sulfapyridin. Eftersom 5-ASA
absorberas dåligt kommer det ha sin effekt på lumensidan.
Sulfapyridin absorberas och ger upphov till många biverkningar: tex diarré, leukopeni,
aptitförlust, kraftlöshet, trötthet, yrsel och koncentrationssvårigheter.
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• Immunsuppressiva läkemedel vid organtransplantation, verkningsmekanismer

Översikt över vilka läkemedel som används i samband med transplantationer.
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Takrolimus (Prograf) är ett immunsuppressivt läkemedel vars mekanism påminner om
Ciklosporins. Takrolimus kommer binda till FKBP12 som är ett cyklofilin och de kommer att
bilda ett komplex i cellen som hämmar kalcineurin så att det inte kan aktivera NF-AT.
Takrolimus kommer hämma följande;
• Hämmar IL-2 produktion, kanske även syntes av IL-2 receptorer.
• induktion och klonal T-cell proliferering
• Funktion av effektor T-celler.
• T-cellberoende B-cellsvar.
Det är mer potent än ciklosporin och har liknande biverkningar, däremot allvarligare. Man
löper även en större risk att få njurpåverkan vid användning av takrolimus så det är viktigt att
följa njurstatus.
Både ciklosporin och takrolimus kraftigt immunosupprimerande, ökar infektionskänsligheten
och risken för tumörutveckling.
Rapamycin binder in till FKBP12 bildar komplex som hämmar mTOR (mamalian target of
mTOR). mTOR är viktig för translation av protein, såsom translation av IL-2. Har färre
biverkningar jämfört med de läkemedel som hämmar kalcineurin.
Används initialt tillsammans med ciklosporin där ciklosporin sätts successivt ut under 4-8
veckor, rapamycin justeras för underhållsbehandling.
Basiliximab är en mus/human chimeriskmonoklonal antikropp mot IL-2-receptorns alfakedja (CD25-antigen). CD25 uttrycks på ytan av T-lymfocyter efter antigenstimulering.
Basiliximab hindrar alltså IL-2 från att binda in till sin receptor. Sålänge serumnivån av
basiliximab överstiger 0.2 µg/ml kommer vi ha en fullständig och jämn blockering av IL-2receptorn.
Dosen är 40mg intravenöst injektion eller infusion. Totalt 20mg två timmar före
transplantationen och 20mg 4 dagar efter. Biverkningarna kan vara urnvägsinfektion, smärta,
illamående, perifert ödem, hypertoni, anemi, diarre och övre luftvägsinfektion.
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Överkänslighets-/anafylaktoida reaktioner, t.ex hudutslag, urtikaria, nysningar, väsande
andning och bronkospasm.

Mykofenolatmofetil är ett prodrug som kommer omvandlas till den aktiva substansen
mykofenolsyra (MPA). MPA är en enzymhämmare som hämmar
inosinmonofosfatdehydrogenas vilken behövs för guaninsyntes och därmed DNA syntes, så
det man gör är att man hämmar DNA-syntes. Enzymet är mer specifikt än metotrexat och
guaninsyntesen slås ut specifikt i B- och T-celler. Detta p.g.a att i dessa celler finns det bara
ett enzym som kan tillverka guanin medan det vid andra kroppsceller finns andra enzym som
också kan göra det så därför kan de andra cellerna fortsätta tillverka guanin.
Mykofenolatmofetil hindrar alltså celldelningen.
Biverkningar: Sepsis, gastrointestinal, candidainfektion, urinvägsinfektion, herpes simplex,
herpes zoster, pneumoni, influensa och luftvägsinfektion.
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• Patogenes vid gikt, symptomatisk behandling, farmakologiska metoder att sänka
urinsyrakoncentrationen i blod, preparat, verkningsmekanismer.
Gikt bildas då man får inflammation i leder p.g.a urinsyrakristaller. Urinsyran kommer från
nedbrytning av puriner (DNA och proteinrik mat). Om vi har hög koncentration av denna
urinsyra kan det falla ut som urinsyrekristaller och hamna på olika ställen, t.ex stortån eller
ute i vävnaden och kallas då för tofi. Inflammationen lockar neutrofiler och det kommer bli en
svullnad och göra väldigt ont. Man har högre risk att få gikt om man äter mat med hög
proteinhalt, dricker mycket alkohol och är överviktig.
Behandling
Enstaka attacker:
- NSAID men inte ASA eftersom de höjer urinsyrakoncentrationen.
- Glukokortikoider, intraartikulärt, d.v.s direkt in i leden. (betametason/metylprednisolon)
- Kolkicin är en mitoshämmare och hämmar förändringar i cytoskelettet så det inte kan
polariseras vilket är nödvändigt för en celldelning och på så sätt får vi minskad celldelning.
Allopurinol är en prodrug som hämmar non-kompetitivt enzymet xantinoxidas som
omvandlar hypoxantin till xantin som i sin tur omvandlas till urinsyra. Hämningen och den
minskade bildningen av urinsyra beror på tre saker;
• Kompetition med hypoxantin, minskad bildning av xantin.
• Xantinoxidaset kan inte se skillnad på allopurinol och hypoxantin så det kan
omvandla allopurinol till alloxantin som hämmar enzymet xantinoxidas.
• Ackumulering av hypoxantin och xantin som är mer vattenlösliga och kan därför
utsöndras via urinen.
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Det absorberas snabbt vid oral adminstration och har en halveringstid på 1-2h. Alloxantin på
8-30h. Har få biverkningar.

3. Andningsorganens farmakologi,
• Läkemedel vid astma, KOL, rinit och hosta: ß-agonister, antikolinergika, xantiner,
glukokortikoider, leukotrienantagonister, anti-IgE, dinatriumkromoglikat,
antihistaminer, avsvällande medel vid rinit, hostdämpande medel, expektorantia, och
antitussiva medel.
Den glatta muskulaturen i bronkerna saknar sympatisk innervation, istället styrs dess aktivitet
hormonellt med adrenalin som kommer via blodet från binjuremärgen. Adrenalinet kommer
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då framkalla en B -receptormedierad bronkdilatation. Däremot finns det en kolinerg
parasympatisk innervation som via M -receptorer medierar bronkokonstriktion.
Alltså: Adrenalin → Bronkdilatation.
Parasympatikus → Bronkokonstriktion
2

3

Övrig reglering av funktionen i luftvägarna;
• Blodkärl och körtelceller innerveras av både sympatikus och parasympatikus.
• Det finns nerver som varken är adrenerga eller kolinerga vilka frisätter bl.a vasoaktiv
intestinal polypeptid (VIP) och NO vilken orsakar bronkodilatation.
• Sensoriska fibrer aktiveras av irriterande ämnen och kyla vilket ger via reflexer hosta,
bronkokonstriktion och ökad slemsekretion.
• Aktivering av sensoriska nervfibrer kan även ge lokal frisättning av substans P och
andra neuropetider så att man får en neurogen inflammation och det bildas en
inflammatorisk ‘’soppa’’ med massa inflammatoriska ämnen som kommer öka
känsligheten för smärta hos smärtfibrer.
Astma patienter upplever tillfälliga attacker där det känns som att syret tar slut och man har
svårt att andas ut. De akuta attackerna är reversibla. Astman karaktäriseras av;
• Inflammation i luftvägarna
• Bronkial hyperreaktivitet
• Reversibel luftvägskonstriktion
Den bronkiella hyperreaktiviteten är en onormal känslighet för olika typer av stimuli såsom
irriterande kemikalier, kyla eller stimulerande läkemedel vilka alla kan leda till en
bronkokonstriktion. Vid allergisk astma är man istället känslig för allergener men när man väl
har etablerat astma attacker kan de triggas av stimuli som virala infektioner, träning och
föroreningar.
Patogenesen vid astma
Patogenesen av astma involverar både genetiska och miljöfaktorer och består av en tidig och
en sen fas. Astmatiker har aktiverade T-celler, framförallt Th2-celler som producerar
cytokiner i slemhinnorna. Hur dessa aktiveras är inte helt klart men allergener är en av
mekanismerna. Cytokinerna som släpps ut gör följande;
• Attraherar andra inflammatoriska granulocyter, såsom eosinofila granulocyter till
slemhinnan. IL-5 får eosinofila granulocyter att producera leukotriener och att släppa
ut granula som förstör epitelet och är en av förklaringarna till att man blir hyperkänslig
för irriterande kemikalier.
• Promotar IgE syntes hos B-celler.
Vissa astmatiker gör allergen-specifika IgE som binder till mastceller i luftvägarna. Detta
leder till degranulering med utsläpp av histamin och leukotrien B vilka båda fungerar som
starkt bronkokontraherande.
4
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Den tidiga fasen (ca 0-3h)
Sker ganska omedelbart och orsakas främst av att de glatta muskulaturen kontraherar som
svar på att mastcellerna frisätter histamin, PGD och leukotrien B4. Mononukleära celler
frisätter av IL-4, IL-5, IL-13, makrofage inflammatory protein-1alfa samt TNFalfa. Olika
kemotaxiner och kemokiner drar till sig ytterligare vita blodkroppar (särskilt eosinofiler och
mononukleära celler som Th2-lymfocyter) och ‘’förbereder’’ därigenom för den sena fasen .
2

Sena fasen (ca 4-8h)
En massiv inflammatorisk reaktion med kraftig slemhinnesvullnad/ödem och slembildning.
Ytterligare bronkokonstriktion. Th2-lymfocyter och eosinofiler är särskilt viktiga eftersom Th2celler aktiverar eosinofiler som frisätter cysteinyl-leukotriener, IL-3, IL-5, IL-8 samt toxiska
proteiner som skadar slemhinnan på så sätt kommer nervändarna exponeras och detta
bidrar till hyperreaktiviteten. Även andra mediatorer som bidrar till inflammationen finns,
dessa är t.ex NO, adenosin och neuropeptider.
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Den kroniska inflammationen vid astman kan med tiden leda till strukturella förändringar
såsom subepitelial fibros(förtjockning av basalmembranet), hypertrofi och hyperplasi av
glatta muskelceller, angiogenes, slemhinneskador samt hyperplasi av slemproducerande
celler. Dessa förändringar motverkas av behandling med glukokortikoider.
Behandling av astma idag - två huvudgrupper av preparat
• Luftrörsvidgare
B -agonister som finns både som snabbverkande och långverkande för inhalation och
systemisk behandling. Vi har även antikolinergika (acetylkolin medierar bronkokonstriktion)
så därför kommer antikolinergika dilatera. Teofylin är en annan typ som inte är så vanlig.
• Inflammationsdämpande - steroider för inhalation och systemisk behandling,
leukotrienantagonister, anti Ig-E och kromoglikater som inte används som mycket.
2

Inhalation av astmaläkemedel har en snabb effekt som bronkdilatorer och har mindre
biverkningar. Däremot sväljer vi 80-90% av läkemedlet så det är bara 10-20% som faktiskt
når luftrören. Detta kan i sin tur ha systemiska effekter på kroppen.
Steg beroende på svårighetsgrad:
• Steg 1: Snabbverkande B -agonist (SABA) vid behov.
• Steg 2: SABA vid behov + inhalationskortikosteroid (ICS)
• Steg 3: SABA vid behov + ICS + långverkande B -agonist (LABA) alternativt
leukotrienantagonist (LTRA) - i vissa fall ‘’alla fyra’’.
• Steg 4: SABA vid behov + ICS med dosökning + LABA + ev LTRA. Tillägg av
långtidsverkande antikolinergika kan också övervägas.
• Steg 5: Ovanstående med tillägg av orala kortikosteroider (OCS) och/eller anti-IgE
(omalizumab) - på specialistmottagning eller i samråd med lungspecialitst.
2

2

Lite mer om olika Luftrörsvidgare
B -agonister är de mest använda luftrörsvidgarna och finns både som kortidsverkande och
långtidsverkande;
• Kortidsverkande (salbutamol och terbutalin) har en verkningsduration på 3-5 timmar
och tas per inhalation vid behov.
• Långtidsverkande (t.ex salmeterol och formoterol) har en verkningsduration på 12
timmar. Tas per inhalation morgon och kväll men däremot inte inte som enda
medicin eftersom det då kan dölja att patienten är i behov av steroid som påverkar
själva sjukdomsmekanismen. Används alltid tillsammans med inhalationssteroid och
kortidsverkande B -agonist.
2

2

Verkningsmekanismen är att de binder till beta-2 receptorer på adrenerga receptorer och ger
ökning av cAMP och sänkning av intracellulärt kalcium i bronkernas glatta muskelceller vilket
leder till relaxation. Ger även minskad mediatorfrisättning från mastceller och TNF-alfa
frisättning från monocyter.
Biverkningar är takykardi eftersom B -agonister kan verka på receptorer i kärlen också,
huvudvärk, skelettmuskeltremor, blodglukosstegring och hjärtarytmier.
2

Antikolinergika
• Finns som kortverkande (ipratropium, oselektiv) och används då både vid astma och
KOL samt så finns det som långverkande (tiotropium, m /m -selektiv) som används
vid svårare astma (steg 4) och KOL.
• Bronkdilatationen beror på m -blockad och vi får mindre parasympatisk aktivitet. Vi
har även effekt på slemsekretion och mikociliärt clearence.
1

3

3
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•
•

Kvartenära ammoniumföreningar (laddade vid fysiologiskt pH) som inte absorberas
nämnvärt till cirkulationen - detta minskar risken för biverkningar.
Används med försiktighet vid trångvinkelglaukom och obehandlad prostatahyperplasi.

Teofiyllin är en metylxantin och är släkt med koffein och theobromin. Dess
verkningsmekanism är att den hämmar fosfodiesteras vilket leder till ökning av cAMP och
cGMP intracellulärt och är dessutom kompetetiv antagonist på adenosin A och A -receptorer
- båda mekanismerna kan tänkas bidra till bronkdilatation. Har effekter även på
inflammatoriska celler och endotelceller.
1

2

145

Moment 1 DSM1 VT18 - Firathan Koca

Teofyllin används i Sverige bara vid svår astma. Administreras p.o eller i.v i akuta situationer.
Har ett smalt terapeutiskt intervall med allvarliga biverkningar som arytmier och kramper kan
uppkomma vid dubbel terapeutisk koncentration. Andra biverkningar är sömnlöshet,
hjärtklappning, tremor, ökad urinproduktion, kräkningar och minskad aptit. Interagerar även
med flera olika läkemedel.
Inflammationsdämpande läkemedel
Glukokortikoider
•
Motverkar progressionen av de patologiska förändringarna vid astma.
• Exempel på preparat: Beklometason (Becotid mfl), budesonid (Pulmicort), flutikason
(Flutide), Mometason (Asmanex)
• Hämmar bildning av inflammatoriska mediatorer (cytokiner, prostaglandiner m.fl)
• Minskar rekrytering av leukocyter.
• Förhindrar ej histaminfrisättning direkt, reducerar inte bronkokonstriktion.

146

Moment 1 DSM1 VT18 - Firathan Koca

Glukokortikoiderna har ingen snabb effekt och används därför profylaktiskt. Det som hamnar
i munhåla och hals kan ge candidainfektion i munslemhinnan, hosta och heshet. Det som
sväljs genomgår omfattande (ca 90%) första-passage-metabolism i levern mha enzymet
CYP3A4 till metaboliter med låg aktivitet vilket minskar systemeffekterna av det som sväljs.
Leukotrien-receptor-antagonister
Montelukast som är peroralt verksam och är en cysteinylleukotrien-receptor-1-antagonist
som verkar antiinflammatorisk och även har viss bronkvidgande effekt (additiv till effekten av
B -agonister). Verkningsdutation 3-6h.
2
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Anti-IgE antikroppar
Omalizumab är ett rekombinant DNA-deriverad humaniserad monoklonal antikropp som
binder selektivt till humant IgE och hindrar dess bindning till högaffinitets-IgE-receptorn på
mastceller och låg-affinitetsreceptorer på andra inflammatoriska celler. Används vid svår
allergisk astma och ges subkutant var 2-4:e vecka.
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Natriumkromoglikat har en svag antiinflammatorik effekt och har en oklar
verkningsmekanism. Den stabiliserar mastceller så att frisättningen av histamin och andra
mediatorer hämmas. Hämmar även frisättningen av mediatorer från C-fibrer och T-celler. Tas
profylaktiskt som tillägg till kortverkande B -stimulerare före ansträngning och vid
allergenexponering. Används allt mindre vid astma.
2
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KOL är en progressiv sjukdom med konstant nedsatt lungfunktion som successivt försämras.
Man har inflammerade svullna slemhinnor med mycket sekret och inte så mycket
bronkokonstrikriom. Debuterar ofta ganska sent i livet och är vanligt hos rökare där man
säger att hälften av alla rökare utvecklar KOL. Med tiden uppstår emfysem som kan leda till
andningssvikt och död.
Effekten av B2-agonister är mycket sämre jämfört med astma. Det finns ingen effektiv
behandling utöver att sluta röka.
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Behandling av KOL efter svårighetsgrad
1. Kortverkande antikolinergika eller B -agonister vid behov.
2. Långverkande antikolinergika eller B -agonister som ges regelbundet vid svårare
symptom.
3. Inhalationssteroider - endast vid svår KOL och har då bara måttlig effekt (ibland dock
‘’samexistens’’ med astma). - Kombineras med långverkande antikolinergika.
4. Roflumilast (Daxas) - fosfodiesteras IV-hämmare ges endast vid svår KOL och har en
måttlig effekt. Man får dock CNS biverkningar (illamående, kräkningar och
viktminskning).
2

2

Hosta
•
•
•

•

Hostreflexen skyddar mot inandning av partiklar och kemikalier. Hosta uppkommer
ofta vid inflammation i luftvägarna.
Hostan vid akut bronkit, influensa eller övre luftvägsinfektion är svår att påverka. Det
är inte onormalt att hosta 2-3 veckor efter en akut luftvägsinfektion.
Långvarig hosta (>3veckor), som ofta upplevs som mycket besvärande för patienten,
kan uppstå efter virusinfektioner, mykoplasma, kikhosta etc pga hyperreaktivitet
och/eller slemhinneskador.
Hos vuxna är annars de vanligaste orsakerna till långvarig återkommande hosta
rökning, KOL och astma. Hosta kan också uppstå som biverkan vid behandling med
ACE-hämmare.
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•
•

Om möjligt, behandla den bakomliggande orsaken. Hosta är ett symptom som bara
bör behandlas om det påverkar livsföring eller nattsömn.
Generellt är den kliniska nyttan med hostmediciner dåligt dokumenterad och de är
därför oftast inte rabattberättigade.

Skilj på
• Produktiv hosta = hosta med slem som behandlas med slemlösande medel och
expektorantia.
• Icke produktiv hosta = torrhosta som behandlas med hostdämpande medel.
Slemlösande medel t.ex Acetylcystein och bromhexidin
• Bryter disulfidbryggor mellan glykoprotein-molekyler i slemmet och gör det därmed
lösare i konsistensen. Ibland kombinerat slemlösande medel med bronkvidgande
medel, t.ex bromhexidin och efedrin.
Expektorantia t.ex växtextrakt som cocillana, senga, ipekakuana, guajfenesin,
ammoniumklorid, och kvillaolja.
• Påstås göra det lättare att hosta upp slem - möjligen genom att reta den
gastrointestinala slemhinnan och utlösa reflexer (flera av medlen kan även användas
som kräkmedel vid högre dosering).
• Dåligt dokumenterade effekter.
Centralt hostdämpande medel t.ex Kodein, noskapin och etylmorfin
• Kodein och noskapin är båda naturligt förekommande opiumalkaloider men är
kemiskt olika.
• Kodein och etylmorfin verkar hostdämpande via my-receptorer
• Noskapin interagerar inte med my-receptorer och är inte vanebildade men har
däremot en okänd verkningsmekanism.
• Kodein som är en prodrug omvandlas till ca 10% morfin i levern och är lätt
vanebildande.
• Etylmorfin är påtagligt vanebildande och förskrivs inte till missbrukare.
• Etylmorfin och kodein är tillskillnad från noskapin receptbelagda.
Kombinationer av centralt hostdämpande och bronkvidgande medel förekommer också, t.ex
etylmorfin och efedrin.
Rinit
Behandling av allergisk rinit:
• Antihistaminer
• alfa-receptor-agonister.
• Natriumkromoglikat
• Leukotrien-receptor-antagonister
• Antikolinergika
Slemhinneavsvällande medel vid nästappa
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• Fördelar och nackdelar med lokal resp systemisk administrering,
verkningsmekanismer, farmakokinetik, indikationer, biverkningar, interaktioner,.
• Behandling av anafylaktisk chock.
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4. Magtarmkanalens farmakologi
• Läkenedelsgrupper vid behandling av ulcus: syrasekretionshämmare, antacida,
slemhinneskyddande medel och antibiotika, verkningsmekanismer, biverkningar.
Magsår/magsäck
HCl utsöndras från parietalceller, via protonpumpen (K /H -ATPas)
Ämnen som stimulerar syrasekretion är;
• histamin(H -receptor), Acetylkolin(M ) och gastrin(G).
Ämnen som hämmar syrasekretion och stimulerar bikarbonatproduktion samt stimulerar
mucus;
• PGE och PGI .
Orsak till Ulcus(magsår);
• HCl
• Slemhinneskyddet minskar
• Helicobacter Pylori
+

2

2

+

1

2

Behandlingen syftar till att neutralisera H -sekretion och eliminera helicobacter pylori. Om
syrasekretionen minskar så lindras symptomen och vi får förbättrad sårläkning.
+

Läkemedel
Syrasekretionshämmare
• H -receptor antagonister, t.ex cimetidin, ranitidin, famotidin.
Verkningsmekanism: Hämmar H -receptorn i parietalcellen.
Biverkningar: Diarré, yrsel och huvudvärk.
Läkemedels interaktioner: Hämmar enzymet cyt450 vilket leder till att metabolismen av andra
läkemedel minskar.
2

2

•

Protonpumpshämmare, t.ex Omeprazol(Losec), Lamzoprazol och Pantoprazol
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Verkningsmekanism: Svag bas som ackumuleras selektivt runt den sura parietalcellen i
canaliculi. Ackumulering sker via s.k ‘’ion-trapping’’. Basen kommer via blodet in i
parietalcellen, ut i canaliculi där den tar upp H . När den tagit upp H blir den laddad och
kommer inte kunna ta sig in i cellen igen vilket leder till att den ackumuleras i canaliculi.
Hämmar protonpumpen irreversibelt.
Biverkningar: Diarré.
+

+

Läkemedlet i sig är syrainstabil och måste därför coatas för att klara av ventrikelpassage.
• Muscarinreceptor antagonister, t.ex Pirenzipim(M -antagonist)
Biverkningar: Antikolinerga biverkningar, muntorhett, urinretention och förstoppning.
1

• Antacida
Verkningsmekanism: Neutraliserar syra i lumen och höjer pH. Har en kort effekt.
Biverkningar: Diarré, förstoppning

Slemhinneskyddande läkemedel
• Sucralfat (Andapsin)
Består av aluminiumhydraxid och sukros.
Verkningsmekanism: Vid lågt pH kommer molekylen spjälkas och sukros som är negativt
laddad binder till sårytan. Bildar ett skyddande ‘’gel’’ i såret.
Biverkningar: förstoppning
• Aliginsyra (Gaviscon) skyddar esofagusslemhinnan.
Verkningsmekanism: Lägger sig som lock på magsaften och hindrar reflux.
•

Misoprestol består av en PGE -analog och hämmar HCl produktion, stimulerar
mucusbildning, ökar HCO samt ökar blodflödet.
Används framförallt vid NSAID-orsakat ulcus.
1

3

Kontraindikation: Man får inte ge det vid graviditet då det är uterus kontraherande.
Ulcus terapi
1. Lindra symptom
2. Förbättra läkning.
3. Eliminera Helicobacter pylori. mha antibiotika
När man använder antibiotika är det bra att kombinera två st, t.ex metronidazol och
amoticillin.
Om man bara behandlar med syrasekretionshämmare får man återfall i 70-90% av fallen.
Om man behandlar med antibiotika också, endast 5% recidivitet.
Obstipation - förstoppning är vanligt, ff.a hos äldre
Orsaker: Fiberbrist, psykologiska samt minskad fysisk aktivitet.
Även vissa läkemedel, t.ex morfin, antacida samt antikolinergika
Obesitas
Fetma är farligt och leder till ökad risk för hjärtkärlsjukdomar, cancer och diabetes.
Läkemedel: Lipashämmare som t.ex Orlistas vilken verkar genom att hämma
gastrointestinalt lipas. När enzymet är inaktivt kan inte triglycerider spjälkas och vi får
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minskat fettupptag på upp till 30%. Läkemedlet absorberas ej och verkar lokalt i tarmen.
Läkemedlet skall kombineras med kalorifattig kost och skrivs ut endast om patienten lyckats
gå ner 2,5kg på fyra veckor via dietära förändringar för att vara säker på att patienten är
motiverad.

• Laxermedel och antidiarroika, preparat, verkningsmekanismer, biverkningar, risker.
Laxermedel
• Bulkmedel (kostfiber) är volymökande och bidrar till ökad peristaltik.
• Laktulos - syntetiskt disackarid
Bryts ner i colon av bakterier så det bildas mjölksyra/ättiksyra som binder H O och vi får ökad
peristaltik.
2

•
•
•

Tarmirriterande läkemedel som används endast kortvarigt.
Sennaglykosider
Natriumpikosulfat
Leder till ökat motorik genom att vi får en stimulering av sensoriska nerver i colon.
Antidiarretika
Diarré är ett symptom!
Vid allvarlig vätske/saltförlust:
1. Vätskebehov (vatten, salt och socker)
2. Antibiotika.
Vid tillfälliga diarréer:
Motilitetsdämpande läkemedel, t.ex loperamid som är opiatliknande men kan inte passera
blodhjärnbarriären.
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Tumörpatologi & tumörgenetik
Tillväxtrubbningar
Studenten skall kunna redogöra för: (S2)
• Innebörden av begreppen tumör; neoplasi och neoplastisk tillväxt,
Neoplasi betyder tillväxt och refererar till celler som kontinuerligt replikeras oberoende av de
normala regleringsmekanismer för celltillväxt och prolifereringen sker autonomt. När man
pratar om neoplasmer i kliniken till vardags brukar man prata om tumörer.
Tumörer betyder knöl, svullnad och tumörer har två baskomponenter, parenkymet som
består av transformerade eller neoplastiska celler samt det supportande stromat som består
av bindväv, blodkärl och inflammatoriska celler. Parenkymet av neoplasmen avgör dess
biologiska beteende, mer om det längre ner. Stromat är viktigt för tillväxt av neoplasmen då
det ger blodtillförsel.
Tumörcellerna härstammar från en enda cell, d.v.s att dom är en monoklonal proliferation av
en enda transformerad cell.
Några egenskaper som kännetecknar en cancercell;
1. Har en oförmåga att dö.
2. Har en förmåga att dela sig i all oändlighet.
3. Stimulerar sin egen tillväxt.
4. Är okänsliga för signaler att sluta växa.
5. Stimulerar tillväxten av blodkärl i tumören.
6. Har förmåga att via blod och lymfa sprida sig till andra organ och bilda dottertumörer
(metastasera)
• Olika cellers regenerationsförmåga och endokrin, parakrin och autokrin
tillväxtreglering.
Tumörklassifikation:
Studenten skall kunna redogöra för: (S2)
• Skillnader mellan benigna och maligna tumörer.
Benigna tumörer brukar ha ändelsen -om och knölen brukar då vara liten och växa
långsamt, d.v.s att den inte är invasiv. Den är även väl avgränsad och i vissa fall ser man
t.o.m en fibrös kapsel som skiljer tumören från resterande vävnad. Benigna tumörer är väl
differentierade och liknar väldigt mycket cellerna runt omkring. Den kommer endast växa
lokalt och inte metastasera. Även benigna tumörer kan döda patienter i vissa fall, detta kan
ske om tumören växer och trycker på vitala organ såsom aorta eller hjärnan, eller om
tumören leder till en överproduktion av vissa hormoner som kan ha allvarliga konsekvenser
på oss.
Maligna tumörer är oftast stora och växer fort med både blödningar och nekros som följd.
Maligna tumörer är inte så differentierade och kommer därför skilja sig mer gentemot
cellerna i omgivningen. De bildar även metastaser och är lokalt invasiva vilka är de två
enklaste punkterna att särskilja dom från en benign tumör.
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• Histogenetisk indelning; epiteliala tumörer, mesenkymala tumörer, teratom.
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Och några undantag…

Vi har även papillom vilka är benigna epiteliala neoplasmer som kan växa på vilken yta som
helst i fingerllika utskott. Papillomen består av en fibrovaskulär själk och det finns olika typer
av papillom;
• Skivepitelpapillom: esofagus, munhåla, hud, cervix uteri, anus, larynx
• Kondylom är ett skivepitelpapillom som orsakas av humant papillomvirus
• Urotelialt papillom: urinblåsa
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•

Multipla papillom kallas för papillomatos

Carcinoma in situ (CIS) och intraepitelial neoplasi
Dysplasi och carcinoma in situ sammanföres idag ofta till ett begrepp som kallas
‘’intraepitelial neoplasi = IN’’.

Grav skivepitel dysplasi = CIN 3, VIN 3, VAIN 3, AIN 3, PEIN 3 = carinoma in situ

Speciella former av tumörer
Neuroendokrina tumörer (NET) är en grupp av tumörer av epitelialt ursprung som i regel
producerar olika hormoner, som kan ge upphov till olika symptom. Alla neuroendokrina
tumörer har malign potential. I dessa tumörceller kommer vi ha neurosekretoriska granula
som innehåller;
• peptidhormoner och bioaktiva aminer
• associerade proteiner såsom chomogranin A och B, synaptofysin samt VMAT 1,2.
Man graderar de neuroendokrina tumörerna i tre grader och baserar graderna på deras
mitosindex (d.v.s hur ofta de delar sig) samt Ki67 proliferationsindex vilket står för ett protein,
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Ki-67 vilken är närvarande vid cellcykelns aktiva faser medan den inte finns vid G . Ju mer
aggressiv tumören är, desto mer delar den på sig. Ki-67 proliferationsindex ger ett värde på
hur många av 100 celler som kommer färgas brunt vid en speciell färgning.
o

Grad 1 och 2 utgörs av neuroendokrina tumörer medan grad 3 karaktäriseras av
neuroendokrina carcinom (NEC). Neuroendokrina tumörer hittas i;
• Magtarmkanalen där den vanligaste är tunntarmskarcinoid som producerar serotonin.
• Lungorna och bronkträdet.
• Pankreas.
10% av alla patienter med neuroendokrina tumörer får ett tillstånd som kallas för
karcinoidsyndromet och denna uppstår när vasoaktiva substanser från tumören når
systemkretsloppet utan att brytas ner i levern. Orsakas av multipla substanser såsom
serotonin, tachykinin, kallikrein och prostaglandiner.

Småcelligt carcinom är vanligast lungan och kännetecknas av att den är mycket aggressiv
och högt prolifererande, den är så pass invasiv att den dödar sina patienter inom loppet av
några månader. Cellerna innehåller neurosekretoriska granula som innehåller
neuroendokrina hormoner, dessa hormoner kan orsaka paraneoplastiska syndrom.
Paraneoplastiska syndromet ger upphov till paraneoplasier och definieras som att det är ett
symptomkomplex som inte kan förklaras av tumörens utbredning, invasion eller direkt effekt
av tumörmassan utan medieras av hormoner, cytokiner eller immunologisk reaktion.
Cancercellen släpper alltså ut hormoner och cytokiner som påverkar organ längre bort i
kroppen vilka ger upphov till symptom. Såsom att lungcancer kan släppa ut ACTH vilket ökar
kortisol från binjuren och patienten kommer få symptom som man får vid Cushings syndrom.
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Det finns även andra former av paraneoplasier;
• Neurologiska: Thymustumörer (tymom) kan ge myastenia gravis där kroppen bildar
autoantikroppar mot voltage-gated-calcium channels, detta kommer leda till att
synapser inte sker och vi kommer få muskelsvaghet.
• Hematologiska: hyperviskositet, förhöjd IgM
• Muskuloskeletala: hypertrofisk osteoartropti
• Renala: njurinsufficiens
• Kutana paraneoplasier: Man får olika symptom på huden, t.ex vid en lymfom kan man
få paraneoplastisk pemfigus och om man har har glukagonproducerande
pankreascancer kan få ett tillstånd som kallas för nekrolytisk migrerande erytem.

Signetreringsceller är ett lågt differentierat adenocarcinom, i vilket cellkärnan tryckts åt ena
sidan av en slemdroppe i cytoplasman. Hittas vanligast i ventrikel och appendix.
Tumörer i centrala och perifera nervsystemet
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Blastom pekar på att tumören är uppbyggd av omogna, primitiva celler. Tumörcellerna liknar
de cellerna som normalt förekommer under fosterutvecklingen. T.ex är ett chondroblastom
uppbyggd av celler som liknar chondrocyternas prekursor, förstadiet. De flesta blastom är
maligna (ex. neuroblastom, medulloblastom, retinoblastom) men chondroblastom och
osteoblastom är benigna.
Polyp är en rundad, epitelklädd, stjälkad förändring som buktar in i lumen/kavitet. De är
vanligast i mag-tarmkanalen som kolonpolyp och uterus (corpuspolyp, cervixpolyp).
Förekomst av multipla polyper = polypos

Kolonpolyp är oftast adenomatösa polyper, s.k adenom. Trots att de är benigna adenom
måste de tas bort eftersom benigna adenom kan övergå till maligna adenom. Ju större polyp
desto större risk att den omvandlas till en maligna versionen.
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Dysplasi i körtelepitelet i kolon

Så fort adenocarcinomet passerar muscularis mucosae kommer den kallas för invasivt
adenocarcinom.
Utvecklingen av endometriecancer (corpus cancer)
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Differentieringsgrad
Cancer delas in i olika differentieringsgrader efter hur lik den är modervävnaden. Ju mindre
differentierad tumören är desto snabbare tillväxer den. Man differentierar olika cancerformer
på olika sätt.
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Tumörmarkörer är substanser/indikatormolekyler som produceras av tumörcellerna, frisätts
och kan sedan kvantifieras i plasma (‘’serumtumörmarkörer’’) eller andra andra
kroppsvätskor. Ur kemisk synvinkel en heterogen grupp: proteiner, hormoner och
onkogenprodukter.
Används för;
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•
•
•
•

diagnostik, screening
att bedöma prognostiska utfall
monitorering av behandlingseffekt
upptäcka återfall

Studenten skall känna till: (S1)
• Blandtumörer, teratom, hamartom.
Det finns s.k blandtumörer, ett exempel är fibroadenoma i kvinnans bröst. Denna benigna
tumör innehåller både växande körteldelar (adenoma) inuti löst fibröst bindväv (fibroma).
Teratoma är en speciell typ av blandtumörer som innehåller mogna eller omogna celler eller
vävnader som härstammar från mer en än ett grodblad och ibland t.o.m alla tre. Teratomas
härstammar från totipotenta stamceller som finns i ovarium och testis. De totipotenta
stamcellerna kan omvandlas till alla celler i kroppen. Så ett cystiskt teratom kan ge upphov
till hudliknande tumörer med hår på.
Hamartom är en massa av vävnad i vävnaden som bildar en tumör av celler som normalt
finns i området, t.ex i levern kan en hamartom bestå av omogna hepatocyter, blodkärl och
t.o.m gallgångsceller.
Uppkomstmekanismer för tumörer (carcinogenes):
Studenten skall kunna redogöra för: (S2)
• Etiologi,
•
endogena predisponerande faktorer
Endogena faktorer är faktorer som kommer inifrån cellen själv och ger olika typer av DNA
skador enligt bilden nedan.
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•
hereditet
Man har sett att ärfligheten har en roll för cancerutvecklingen men att miljöfaktorer kan
påverka den ärtfliga biten rätt mycket. T.ex har japaner som flyttar till Kalifornia mindre risk
att dö i cancer jämfört med japaner som stannar kvar. Deras barn i kalifornien löper ännu
mindre risk att dö i cancer jämfört med de som bor i japan.

Man har delat upp alla cancrar såsom;
Sporadisk cancer: 85-90% av alla fall
Ärftlig cancer: 10-15% av alla fall.
Man har hittat ett antal olika gener som man vet orsakar ärftlig cancer.
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Autosomal dominant nedärvning karaktäriseras av att män och kvinnor drabbas lika ofta,
inga överhoppade generationer samt att varje barn har 50% risk att ärva mutationen. Trots
att den är autosomal dominant innebär det inte att man utvecklar cancer med 100% säkerhet
och då pratar man om inkomplett penetrans. Om det tar flera år att utveckla cancer pratar
man om åldersrelaterad penetrans.
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Kliniska kännetecken som gör att man bör utreda ärftlig cancer;
• Flera nära släktingar med samma cancersjukdom.
• Tidig debut jämfört med sporadiska fall, då kollar man när cancern normalt sett
utvecklas hos den allmänna populationen.
• Multipla primärtumörer i en och samma organ.
• Associerade tumörer, ex. bröstcancer och ovarial.
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Neurofibromatos typ 1 (NF1) genen består av 280 000 baspar med 60 exoner. Genen kodar
för proteinet neurofibromin som är ett a RAS-GTPas aktiverande protein. Man har framtills
idag hittat mer än 250 kända mutationer i genen.

Den ärftliga delen av mutationen utgör bara 50% av sjukdomsbilden utan sjukdomen uppstår
lika ofta p.g.a de novo mutationer också vilket innebär att mutationen uppstår när patienten
föds och är således ingen mutation som patienten ärver.
Förebyggande (profylaktiska) åtgärder hos friska anlagsbärare;
• Ett kontrollprogram, t.ex täta mammografikontroller, koloskopier eller PSA-test som
syftar till tidig upptäckt och tidig behandling.
• Profylaktisk operation där riskorganen opereras bort, t.ex bröstoperationer vid ärftligt
ökad risk för bröstcancer.

•
hormonella faktorer
Även hormonella faktorer har betydelse för utveckling av olika typer av bröstcancer. De
kvinnliga könshormonerna kan ha en cancerframkallande effekt och den sammanlagda
mängden kvinnligt könshormon som bröstkörtlarna utsätts för under livet kan vara en
riskfaktor till varför bröstcancer är så vanligt förekommande. Könshormonerna har en
cancerframkallande effekt genom att de ökar bröstkörtelcellernas delningsförmåga och på så
sätt ökar också risken för att mutationer ska uppstå.
•
kemiska faktorer
Det finns t.ex kemiska ämnen som kan öka risken för cancer, t.ex ämnen som finns i
cigaretter eller matförgiftning. Man antar att ca 20% av alla cancerfall har en koppling till
rökning idag. Även miljön i t.ex en arbetsplats kan påverka som t.ex asbest.
•
fysikaliska faktorer
Det finns flera fysikaliska faktorer som ökar risken för cancerutveckling, t.ex strålning där vi
har joniserande strålning och UV-strålning. De onkogena egenskaperna av joniserande
strålning beror på dess mutagena effekter då det orsakar att kromosomer bryts,
translokationer samt punktmutationer. UV-strålning kan ge upphov till cancer genom att det
bildar pyrimidin dimerer i hög grad vilket vårt repareringssystem inte alltid hinner rätta till.
•
virus
Många DNA och RNA virus har visat sig vara onkogena i olika djur, men trots stora
granskningar har man endast kunna koppla ihop ett fåtal virus med cancer hos
människan. Dessa olika virus är uppradade på bilden och vi kommer fokusera på en
speciell, HPV, humant papillomvirus.
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Humant papillomvirus finns i olika former både som benigna och maligna vårtor. Vissa
typer (HPV-1, -2 och -4) ger upphov till hudvårtor medan andra typer såsom (HPV-6 och -11)
ger upphov till könsvårtor, s.k kondylom. Det är de s.k ‘’hög risk’’ HPV (HPV-16, -18, -31, -33,
m.fl) som ger upphov till olika typer av cancer, främst skivepitelsderiverade cancer. Viruset
sprids väldigt lätt via sexuella kontakter och de flesta som infekteras gör sig av med viruset.
HPV kommer angripa epitelceller i livmoderslemhinnan. HPV-DNA:t integreras i
epitelcellernas DNA och dessa celler delas bl.a då tumörhämmande gener förloras samt att
vi får en inhibering av apoptossignaler. Det finns även vacciner mot HPV-infektion.
Bakterier kan också leda till cancerutveckling då de kan orsaka en kronisk inflammation där
syreradikaler bildas samtidigt som interleukiner för T-cells celldelning bildas, detta leder till
en högre risk för mutationer och cancer kan uppstå. Ett exempel är Helicobacter pylori som
ger upphov till magsår.
Studenten skall känna till: (S1)
• Immunologiska faktorer, sociala och geografiska faktorer
• Mekanismer för aktivering/inaktivering av tumörgener.
• Inflammation/ mikromiljöns och mikroorganismers roll i tumörutveckling
Patogenes:
Studenten skall kunna redogöra för (S3)
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• Flerstegsmodeller för tumörutveckling

Heterogenetiteten i tumörcellen innebär att en viss behandling inte kommer kunna döda alla
tumörceller utan endast en del av dom.
• Protoonkogener-onkogener och tumörsuppressorgener och deras relation till
cellcykelkontroll, celltillväxt och celldöd
Growth factor kommer att binda in till growth factor receptor vilket aktiverar en intracellulär
signaleringskaskad där cykliner aktiveras, dessa cykliner i sin tur behöver binda in till cyklinberoende kinaser (Cdk) för att bilda ett komplex som kan fosforylera olika targets vilket driver
cellen genom cellcykeln. Cdk-Cyclin komplexet kommer t.ex fosforylera retinoblastoma
proteinet så att det blir inaktivt, då kommer den inte längre kunna aktivt hämma
transkriptionsfaktorn E2F vilken uppreglerar proteiner som behövs för cellcykelns S-fas, d.v.s
fasen där nytt DNA-syntetiseras. Retinoblastoma proteinet kan hämma E2F på två olika sätt,
det ena är att den isolerar transkriptionsfaktorn och det andra är att den rekryterar kromation
modulerandeproteinet som deacetylerar och metylerar promotors som E2F binder till(en
epigenetisk modulering). Samtidigt har vi Cdk-hämmarre i flera olika varianter, t.ex p16 och
p53 som hämmar Cdk:n från att fosforyera och inhibera retinoblastoma proteinet.
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’
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Retinoblastoma (RB) genen var den första tumörsuppresor genen som man hittade och den
hittades i samband med undersökningen av en ovanlig sjukdom som också heter
retinoblastoma. Sjukdomen uppkommer i 60% av fallen efter sporadiska mutationer men
resterande kommer med en familjär form. För att utveckla sjukdomen behöver man ha
mutationer i båda allelerna för RB genen, vid familjära former har barnet redan ärvt en
felaktig kopia av RB-genen vilket innebär att det räcker endast med en mutation i de
somatiska kromosomerna.
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Vi har två olika grupper av gener som påverkar uppkomst av tumörer;
• Onkogener kan ses som ‘’bilens gaspedal’’ och det räcker med att vi får en mutation
i en av två alleler för att vi ska se en överaktivitet och överproduktion hos
onkogenerna.
• Tumörsuppresorgenerna kan ses som ‘’bilens broms’’ och hindrar uppkomsten av
tumörer. För att dessa ska få en förlust av sin funktion måste man ha mutation i båda
allelerna.
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Onkogener är genetiskt förändrade versioner av normala gener som främjar celltillväxt,
celldelning och överlevnad. Alltså har onkogenerna en gång i tiderna varit normala gener
som kallas för protoonkegen men har blivit till en onkogen efter en ‘’onkogenaktivering’’.
Onkogenaktiveringen kan ske på tre olika sätt;
1. Aktiverande punktmutation
2. Genamplifiering
3. Kromosomalt rearrangemang som har två delar, en balanserad translokation med
bildandet av ett hybridprotein samt balanserad translokation som leder till dereglering
av genens uttryck genom nya regulatoriska promotersekvenser.
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Tumörgenetik:
Studenten skall kunna redogöra för: (S2)
• Genetisk instabilitet
•
mutagenes,
•
protoonkogener-onkogener,
•
tumörsuppressorgener,
•
telomerer.
•
kromosomal instabilitet,
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•
•

genamplifiering,
deletioner och translokationer,

1. Oberoende av tillväxtsignaler
Det finns olika klasser av onkogener där alla kommer leda till ökad celltillväxt och celldelning;
• Tillväxtfaktorer.
• Tillväxtfaktorreceptorer
• Signalöverföringsproteiner
• Transkriptionsfaktorer
• Cykliner och CDK
• Apoptoshämmare.
Onkogenaktiveringen av receptortyrosinkinaser (RTK) kan ske på tre olika sätt;
• Punktmutationer i kinasdomänen leder till att RTK ständigt är aktivt och en
intracellulär signaleringsväg leder till att transkriptionsfaktorer för celldelning
aktiveras. Läkemedel kan hämma dessa genom att hämma kinasdomänen.
• Genamplifiering, vi får en amplifiering av antalet receptorer. Kan hämmas genom att
man hämmar ligandbindning eller receptordimerisering.
• Kromosomal rearrangemang kommer leda till att kinasdomänerna kommer för nära
varandra och dimeriseras utan att ligander binder in, detta leder till att dom skickar
signaler kontinuerligt. Kan hämmas genom att man hämmar kinasdomänen.

179

Moment 1 DSM1 VT18 - Firathan Koca

Mutationer i rassystemet står för 30% av alla människotumörer. RAS är inaktiv när det är
bundet till GDP. Stimulering av cellen genom tillväxtfaktorer leder till ett utbyte av GDP mot
GTP och RAS:et blir aktivt. Detta aktiva tillstånd är kortvarig då vi har GAPs som hindrar
okontrollerad aktivering av RAS genom att hydrolysera GTP till GDP.
Det aktiverade RAS:et skickar signaler som gynnar celldelning. Genom mutationer på RAS
kommer det förbli i sitt aktiverade tillstånd och vi får en ständig aktivering av signaler som
kommer leda till okontrollerad celldelning.
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Det finns även andra proto-onkogener som kommer aktiveras av punktmutationer och ge
upphov till olika typer av cancer.

Genamplifiering är som det låter, gener amplifieras och på samma kromosom kan vi ha
flera gener som kodar för samma protein. Ett exempel på en sån genamplifiering är
HER2(ERBB)-amplifiering som förekommer i 15-20% av bröstcancrar och ca 20% av
ventrikelcancrar. På bilden nedan har man använt sig av FISH metoden för att upptäcka en
amplifiering av genen.
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HER2 amplifieirng kommer leda till att HER2-proteiner överuttrycks på cellytan och detta i sin
tur ökar de signaleringsvägar inom cellen som promotar celldelning och hindrar apoptos.

Man har även läkemedel som man använder mot ett överuttryck av HER2-proteiner.
Trastuzumab är en antikropp som med sin inbindning till HER2 kan leda till aktivering av en
immun-medierad respons som orsakar internalisering och nedreglering av HER2. Man har
även sett att den kan aktivera tumörsuppresorgener.
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En annan typ av genamplifiering som förekommer med mycket dålig prognos för patienten är
en amplifiering av N-Myc eftersom N-myc uppreglerar Cdk och nedreglerar Cdk-inhibitorer.
Denna kombination ökar celldelningen och N-myc amplifieringen minskar patientens chans
för överlevnad avsevärt. N-Myc amplifiering förekommer i 20-30% av neuroblastom.
Balanserad translokation med bildandet av ett hybridprotein
Det kändaste fallet är Philadelphia (Ph) kromosomen i kronisk myeloisk leukemi som består
av en translokation mellan kromosom 22 och 9. Translokationen leder till att vi får en
hybridgen som kodar för ett fusionsprotein som har en BCR-del och en ABL1-del. Detta
fusionsprotein har en väldigt potent tyrosinkinas aktivitet.
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Det finns även flera andra exempel på hybridproteiner som ökar risken för olika typer av
cancer;

Balanserad translokation som leder till dereglering av genens uttryck genom nya
regulatoriska promotersekvenser
Vissa translokationer resulterar i ett överuttryck av protoonkogener genom att flytta dom från
sina normala regulatoriska element och istället flytta dom till en promotor region som är
mycket mer aktiv. I mer än 90% av fallen vid Burkitt lymfom sker det en translokation mellan
kromosom 8 och 14 vilket leder till en uppreglering av MYC-genen som kodar för Mycproteinet. Myc proteinet fungerar som en transkriptionsfaktor som kommer leda till ökad
celldelning, bl.a genom uppreglering av cykliner och nedreglering av tumörsuppressorgener
såsom p21.
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Andra exempel;

2. Refraktär mot stoppsignaler
Den mest kända molekylen som förmedlar anti-proliferativa signaler är TGF-beta. Genom att
binda till sin receptor startas en intracellulär kaskad som resulterar en transkriptionell
aktivering av Cdk-hämmare samt hämning av proliferations-gener såsom MYC och vissa
Cdk. Den bildar även p15. Det många cancer gör är att dom inaktiverar denna
signaleringsväg genom mutationer i genen för TGF-B eller mutation i receptorn. Tumörceller
försöker även inhibera retinablastom proteinet också vilken som sagt är central för hämning
av celldelning.
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3. Kan undvika apoptos
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P53 proteinet är en central aktör när det kommer till cellstress och kan aktiveras av syrebrist,
felaktiga onkogena signaler eller DNA skador. När p53 aktiveras kontrollerar det gener som
stoppar cellcykeln, DNA reparation, cellulärt åldrande samt apoptos. 70% av alla cancer har
en biallelisk förlust av TP53 som är genen för p53.

I icke-stressade celler kommer p53 ha en kort halveringstid (20 minuter), detta p.g.a dess
association med MDM2 som är ett protein vars uppgift är bl.a bryta ner p53. När cellen

187

Moment 1 DSM1 VT18 - Firathan Koca
istället är stressad kommer kinaser att aktiveras vilka genom en konformationsförändring på
p53 frigör den från MDM2 så att halveringstiden ökar.

Även virus såsom HPV E6, HPV E7, hepatit B virus(HBV) samt Epstein-Barr virus (EBV)
kan inhibera p53 och Rb vilket innebär att cellens hämmande signaler och apoptos signaler
hämmas och onkogenerna kan agera fritt.

Genom att metylera promotorregionen och cysteindelar av DNA:t kommer vi få en mindre
transkription vilket är något som cancercellerna använder sig av.
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4. Har evigt liv och förmåga till obegränsat antal celldelningar
I normala humana celler tappar kromosomerna 50-200 baspar i slutet av telomeren för varje
celldelning, beroende på att DNA-sekvensen inte kan replikeras fullt ut. När kromomsom
ändarna blir för korta kommer cellen gå i apoptos vilket är en kontrollmekanism cellen själv
byggt upp. Detta sker genom att korta telomerer upptäckts av DNA-reparationssystemet
vilket leder till att cellcykeln stoppas och cellen träder in i en ‘’ålderdoms’’ fas. I celler med
mutationer i TP53 och RB så kommer detta inte ske och istället kommer de korta ändarna på
olika kromosomer gå ihop vilket resulterar i en mitotisk katastrof med DNA strängsbrott som
följd. Tumörceller har hittat ett sätt för att undvika denna mitotiska katastrof vilket är att
reaktivera telomeras under själva katastrofen vilket kan leda till att vi ändå får ett antal
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mutationer från att katastrofen börjat tills att telomeraset är aktiv vilket förstärker
maligniteten. Telomeras enzymet är uppreglerat i 85-95% av alla cancertyper.

• Epigenetisk reglering,
•
mikroRNA,
•
DNA metylering,
• histonacetylering
Togs upp i lärandemålet ovan.
• Studenten skall känna till: (S1)
•
• DNA skada, cellcykelkontroll, DNA reparation, apoptos.
Tumörcellers biologiska egenskaper:
Studenten skall kunna redogöra för: (S3)
• Rubbad differentiering, mitosfrekvens, celladhesion, produktion och reglering av
lytiska substanser / av matrixproteasers aktivitet.
• Plasticitet, EMT transdifferentiering
Studenten skall känna till: (S1)
• Strålkänslighet, kontaktinhibition, cellmotilitet.
Blodkärlsbildning:
Studenten skall kunna redogöra för: (S2)
• Definition, betydelse och mekanismer för angiogenes och vasculogenes i tumörer.
Även tumörer behöver syre, näring samt att bli av med slaggprodukter. Cancerceller kan
stimulera angiogenes där kapillärer utvecklas från redan existerande kärl samt vasculogenes
där endotelceller rekryteras från benmärgen. Tumörkärlen är abnormala och är dilaterade
och väldigt permeabla. Perfusionen tillför nutrienter och syre medan nyblivna endotelceller
stimulerar tillväxt av närliggande tumörceller genom utsöndring av tillväxtfaktorer.
Angiogenesen är även till för att tumörcellen ska kunna metastasera.
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Den angiogenetiska switchen kontrolleras av flera fysiologiska stimuli, såsom hypoxi. Relativ
brist på syre stimulerar pro-angiogenetiska cytokiner såsom VEGF genom aktivering av
‘’Hypoxia-inducible factor 1alfa’’ (HIF-1a) som är en syrekänslig transkriptionsfaktor. HIF-1a
produceras kontinuerligt men vid normala syrenivåer kommer VHL binda till HIF-1a och
förstöra det. I hypoxiska miljöer, såsom i tumörer som växt tillräckligt kommer den syrefattiga
miljön hindra VHL till att binda in till HIF-1a, detta kommer leda till att HIF-1a translokeras till
cellkärnan och aktiverar transkription av EPO, VEGF samt PDK1.
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Studenten skall känna till: (S1)
• “Angiogenetisk switch” under tumörutveckling.

Tumörers spridningsvägar:
Studenten skall kunna redogöra för: (S3)
• Lokal spridning (expansion, invasion), metastasering; lymfogen, hematogen, deadherering, intravasering, embolisation, extravasering, etablering i sekundärvävnad,
latens
Metastasering innebär bildandet av dottertumörer och är en komplex process med flera
steg. De olika stegen är lokal invasion, intravasation i blod- och lymfkärl, att ta sig runt i
kärlet, att ta sig ut ur kärlet, att bilda en mikrometastas som därefter ska utvecklas till en
makroskopisk tumör. När tumörcellerna är i blodet måste de kunna överleva immunförsvaret.
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•

•

•

Invasion av ECM: Tumörcellerna behöver först ta sig förbi basalmembranet och
därefter ta sig fram i den underliggande bindväven tills den kan ta sig förbi
basalmembranet i kärlväggen. Invasionen av ECM är en aktiv process och kräver fyra
steg;
1. Först behöver cancercellen lossna och kunna börja röra på sig vilket den gör bl.a
genom att E-cadheriner inte kan binda till varandra då tumörcellen muterar dess gen.

2. Andra steget är att invadera basalmembranet och underliggande bindväv vilket
tumörcellen gör genom att släppa ut proteolytiska enzymer såsom metalloproteinaser
och cathepsin D.
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•

3. Tumörcellen binder till olika ECM-proteiner.

•

4. Lokomotionen är den sista delen av invasionen och involverar flera olika familjer av
receptorer och signalproteiner som påverkar cellskelettet. Rörelsen verkar
potentieras och medieras av tumörcellsderiverade cytokiner.
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Cancercellernas naturliga spridningsvägar
Per continuitatem - Cancern kommer växa lokalt i organet och påverka närliggande
områden. Om tumören växer i cervix och den växer anteriort så kan den spridas till
urinblåsan och om den växer bakåt så kan rektum bli attackerad.

Perineural spridning innebär att tumörcellerna bereder sig ut längs en nerv. T.ex kommer
tumörceller vid prostatan att sprida sig längs närliggande nerver så efter en prostataektomi
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kan omkringliggande nerver vara tumörinfekterade varvid det är bra att strålbehandla
området.
Hematogen spridning innebär att cancerceller sprider sig via blodet. T.ex kan colon cancer
som är primärtumören ta sig till venösa kärl och via portakärlen kan den komma till levern
och fortsätta dela sig där och bilda nya tumörceller. Man kan skilja ursprungstumörer från
varandra då man vet att t.ex coloncancer uttrycker vissa proteiner som adenocarcinom i
pankreas inte uttrycker.

Lymfatisk spridning via bröstcancer
Metastaser kan även spridas via lymfkärl och för att förhindra att de sprids så tar man bort
alla lymfkörtlar vid bröstcancer, ett problem med det är att man kan få problem med
lymfödem.

För att minska risken att få lymfödem har man hittat en mekanism som kallas för sentinel
node biopsy vilken man använder för att spara på lymfkörtlar. Den går ut på att man sprutar
in en radioaktiv isotop i tumören som kommer samlas i den närmsta lymfkörteln. Då
undersöker man den lymfkörteln och kollar om den innehåller några tumörceller. Om inte
denna lymfkörtel har nåtts av cancer är risken väldigt liten att andra lymfkörtlar har nåtts av
cancern.
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Spridning i seriösa hålrum
Kan ske i t.ex ovariet och då pratar man om peritoneal carcinos eller i lungorna och då pratar
man om pleural carcinos. Från ovariet kan cancern sprida sig till äggledarna och ut i fri
bukhåla.
Intraepitelial spridning kan ske t.ex vid pagets sjukdom i bröstvårtan där tumörceller som
kallas för pagetsceller sprider sig från körtelgången ut mot mamillen och sätter sig därefter
på huden som eksemliknande utslag vilka inte svarar bra på behandling.

Spridning av hjärntumörer via cerebrospinalvätskan, t.ex medulloblastom
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Cancer med okänd primaritet (cancer of unknown primary, CUP) är en metastatisk cancer
där primärturmörens ursprung inte går att fastställa trots standardiserad utredning. Utgör ca
3-5% av all cancer.

• Predilektionsställen för metastasering av olika tumörer.
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Maligna tumörers inverkan på den levande organismen:
Studenten skall kunna redogöra för: (S2)
• Kakexi, trombosbenägenhet, anemi.
Studenten skall känna till: (S1)
• Immunologiska reaktioner, toxisk organpåverkan, infektionsbenägenhet, hormonella
effekter, carcinomatös neuropati.
Metoder för tumördiagnostik:
Studenten skall kunna redogöra för: (S3)
• Histologiska kriterier för neoplasi, dysplasi, malign tumör, cellpolymorfism. anaplasi.
Vi har olika typer av tumörhistopatologiska grundbegrepp som jag tänkte gå igenom.
Hyperplasi är en ökning av antalet celler i ett organ eller vävnad som svar på ett stimulus. Vi
kan ha hyperplasi bl.a i prostatan samt i bröstkörtlar. Om cellerna i bröstkörteln delar sig
inom körtelgången pratar man om intraduktal hyperplasi medan om körteln ger upphov till
flera nya körtlar kallas dom för adenos.
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Metaplasi innebär att en differentierad, mogen celltyp ersätts med en annan celltyp. Är oftast
ett adaptivt svar till en kronisk skada eller retning. Om skadestimulit tas bort kan metaplasin
hävas och gå bort igen. Vanligaste formen är skivepitelsmetaplasi när ett körtelepitel, t.ex
cylindriskt epitel ersätts av skivepitel, kan ske i t.ex livmoderhalsen, analen samt i luftvägarna
när man röker.
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Barretts esofagus benämns den förändring som sker när skivepitelet i den distala delen av
esofagus ersätts med körtelepitel (cylindriskt epitel) som liknar tarmslemhinnans epitel och är
en form av intestinal metaplasi. Det cylindriska epitelet är mer resistent mot magsäckens
saltsyra. Man kan få Barretts esofagus när man har gastroesofageal refluxsjukdom (GERD)
där incidensen är på ca 10%. Man har sett att denna cellförändring, eller s.k metaplasi kan
leda till en adenocarcinom med en årlig risk på 0-5-1%.
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Atypi innebär att en cell avviker från normal cellulär morfologi. Det man då kollar på är
variation i cellernas och cellkärnornas form och storlek (pleomorfism) samt förstorade och
hyperkromatiska kärnor med klumpat kromatin och framträdande nukleoler. Atypin kan
antingen vara benign och benämnas som reaktiv t.ex vid inflammation och saknar då
neoplastiska förändringar eller så kan den vara malign och förknippas med cancer. Det finns
även olika grader av atypi; lätt, måttlig eller grav atypi. Ju grövre, desto aggressivare cancer
kan man förutspå.
Här nedan ser vi histologiska bilder på epitelet i urinvägarna. I det normala är det ordning
och reda i epitelet, cellerna är uppradade vinkelrätt mot basalmembranet och man ser
någorlunda tydliga cellrader. I den reaktiva bilden som kan uppstå vid inflammation har vi
mycket lymfocyter och immunceller. Kärnorna är mer svullna och nukleoler är framträdande
men det finns fortfarande en ordning i epitelet. I den maligna varierar cellerna i form och
storlek, kärnorna är mörka och cellerna är i flera olika rader.

Dysplasi innebär rubbningar i cellens normala utveckling inom ett epitel. Det är associerat
till förlust av differentiering av någon grad (anaplasi) och cellulär atypi. Dysplasi är även ett
förstadium till cancer, en s.k precancerös förändring.
I bilden nedan börjar vi med en cell (1) som genomgår dysplasi. Denna kan sedan dela sig
ohämmat tills vi når stadie fyra där vi har cancer in situ. Tumören är fortfarande intakt och
begränsad och under kontroll då basalmembranet är intakt. Den är i en preinvasiv fas och
kommer övergå i ett invasivt läge där basalmembranet är förstört. Cancercellerna kan nu
sprida sig via blodet och lymfvätskan och bilda dottertumörer, metastaser, på andra ställen i
kroppen.
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Ju större cellkärnorna blir jämfört med cytoplasman, desto grövre dysplasi har vi. Trots att
man är i det grava stadiet kan dysplasin gå i regress och man kan få normala celler igen. Det
är lättare att återhämta sig från en lätt dysplasi jämfört med en grav dysplasi.

Det tar lång tid för att en in situ cancer ska övergå i en invasiv cancer.
Studenten skall känna till: (S2)
• Histopatologi, exofoliativ cytologi, funktions- och aspirationscytologi, cytologiska
kriterier för malign tumör. Immunhistokemi, FISH, molekylära analyser
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FISH ( fluorescent in situ hybridisering) är en molekylärbiologisk teknik som utnyttjar
flurogent inmärkta prober som binder specifikt till en plats på en kromosom. Tekniken
används både inom forskning och klinisk diagnostik för att identifiera genetiska förändringar,
som t.ex förlust av kromosomalt material, duplikationer och translokationer.
Stadieindelning
Beskriver utbredningen av tumörsjukdomen. Stadiet vid diagnostillfället är den viktigaste
prognostiska faktorn för överlevnad och beslutet om behandlingen ofta grundar sig på
information om sjukdomens stadium.
Stadium I-IV;
Stadium 1: minsta tumörutbredningen.
Stadium IV: Den generaliserade sjukdomen.
TNM-klassifikation, TNM-stadiet
T(’’tumor’’) - tumörstorlek och/eller utbredning i relation till andra anatomiska strukturer.
N(‘’node) - nodal sjukdom = engagemang av regionala lymfkörtlar.
NX - regionala lymfkörtlar kan inte bedömas.
N0 - ingen spridning till regionala lymfkörtlar.
N1, N2, N3 - ökande antal regionala lymfkörtlar med spridning
M(‘’metastasis’’) - fjärrmetastasering.
MX - fjärrmetastasering kan inte bedömas.
M0 - inga tecken på fjärrmetastaser.
M1 - fjärrmetastasering påvisad

Frekvens av tumörsjukdomar:
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Studenten skall kunna redogöra för: (S2)
• De vanligaste tumörformerna i Sverige för män, kvinnor och barn, Socialstyrelsens
cancerregister.
Barncancer drabbar runt 300 barn varje år. De vanligaste och typiska barncancrar är;
• Leukemier: akut lymfatisk leukemi (ALL) och akut myeoloisk leukemi (AML)
• Hjärntumörer: medulloblastom, ependydmom
• Retinoblastom
• Osteosarkom: Den vanligaste typen av skelettcancer hos barn och ungdomar.
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Studenten skall känna till: (S1)
• Tumörbiologiska aspekter på terapi och terapiresistens.
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