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DSM 2.1.1
Virus
Virus är obligata intracellulära parasiter vilket betyder att de kräver värdcellens proteiner
för sin replikation. I de fall där värden inte har de proteiner som krävs för bildning av nya
virus så tillhandahålls de från viruset självt. De kan inte heller producera energi på egen
hand. Nya virus skapas genom spontan hopsättning av olika komponenter snarare än via
celldelning.
De enklaste virusen består endast av ett genom uppbyggt av RNA eller DNA som är
paketerat i en proteinkappa, kapsiden, som hos vissa virus omges av ett membran, hölje.
Virus repliktionscykel består av två faser:
• Extracellulär:
• Viruspartikeln förflyttar sig passivt i smittad individ till en ny cell som ska infekteras.
Den känner igen celler via receptorer på cellens yta och ibland hoppar virus mellan
individer. Den försöker samtidigt undvika immunförsvaret.
• Intracellulär:
• Här bildas byggstenar för nya virus, dvs. arvsmassa och proteiner som krävs.
Därefter knoppas virus av från cellen och ett nytt virus har bildats.
Alla virus orsakar inte sjukdom men de som gör det resulterar i olika typer av sjukdomar:
akuta eller kroniska beroende på immunförsvarets förmåga att eliminera
infektionsorsaken. Det primära syftet för virus är inte att skada individen eftersom virus
kräver individen själv för att överleva. De allvarliga virussjukdomarna orsakas av:
• Zoonoser: djurvirus som råkar infektera människa (t.ex. rabies, TBE, ebola)
• Virus som nyligen korsat artbarriären (t.ex. HIV, influensa)
• Snälla virus som blir farliga vid immunosuppression (t.ex. herpesvirus)

Klassificering av virus
Virus form och storlek varierar stort. PicoRNAvirus (pico betyder liten, RNA pga att
genomet är i RNA-form) medan retrovirus kan bilda DNA av RNA med hjälp av reverse
transkriptas.
Virus kan delas in i grupper efter:
• Biokemiska egenskaper: replikationssätt och struktur
• Morfologi: närvaro eller frånvaro av hölje, nukleinsyra, storlek
• Sjukdomar de orsakar
• Målorgan: t.ex. hepatitvirus
• Överföringssätt: t.ex. enteriska, respiratoriska
• Värdorganism: djur eller människa
• Typ av genom
• DNA-virus: 6 familjer
• RNA-virus: 14 familjer
Storleken på kliniskt viktiga virus variera mellan 18nm (parvovirus) och 300 nm (poxvirus)
medan antalet baspar varierar mellan 3 kbp och 300 kbp.
Genomet i en Virion, enkild viruspartikel, är alltså omsluten av en kapsid (proteinkappa).
En del virioner kan ocskå vara omslutna av ett hölje (fosfolipidmembran).
Dessutom innehåller vissa virus enzymer som krävs vid början av infektionen av en cell
eller nukleinsyra- eller kapsidbindande proteiner. Tillsammans bildar allt detta en
Nukleokapsid.
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Genomet
Det byggs antingen upp av antingen:
• DNA
• Det är kemiskt stabilt
• DNA-polymeras har proof-reading vilket ger genetisk stabilitet
• Replikeras oftast i cellkärnan
• Ofta kroniska infektioner
• Enkel- eller dubbelsträngat
• RNA
• Kemiskt labilt
• RNA-polymeras saknar proof-reading vilket ger genetisk INstabilitet.
• Replikeras oftast i cytoplasman, replikationsenzym måste tas med från virus.
• Ofta akuta infektioner
•
•
•
•

RNA+ enkelsträngat RNA som fungerar som mRNA
RNA- enkelsträngat RNA som INTE fungerar som mRNA
RNA+/- dubbelsträngat RNA
AmbisensRNA + och + men ihopsatta i ändarna

Egenskaper
• Virusgenomet är litet vilket tillåter snabb replikation, ger liten volym vid inpackning och
minskar replikationsmisstagen.
• Det är också kompakt vilket kräver optimal användning av kodande förmåga som
överlappande splicing, transpription i båda riktningar och dessutom saknas introner.
Vissa RNA-virus har ett segmenterat genom vilket ger möjlighet till en speciellt typ av
rekombinering som kallas reassortment som är basen för antigenskifte och därmed
pandemier hos influensa.
Oberoende av genomtyp så måste viruset se till att värdcellen producerar proteiner, då
utnyttjas cellens egna maskineri för detta men ibland räcker inte det utan ytterligare
proteiner behövs som då finns i viruset. Beroende på genomtyp måste olika enzymer
användas för att bilda mRNA.
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Virusfamiljerna
DNA-Virus

Kapsid

Hölje

Övrigt

Parvo

Ikosahedral

Nej

Papova

Ikosahedral

Nej

Adeno

Ikosahedral

Nej

Herpes

Ikosahedral

Ja

HepaDNA

Ikosahedral

Ja

Pox

Komplex

Ja

RNA-Virus

Kapsid

Hölje

Övrigt

PicoRNA

Ikosahedral

Nej

+RNA

Calici

Ikosahedral

Nej

+RNA

Toga

Ikosahedral

Ja

+RNA

Flavi

Ikosahedral

Ja

+RNA

Corona

Helikal

Ja

+RNA

Astro

Ikosahedral

Nej

+RNA

Rhabdo

Helikal

Ja

-RNA

Filo

Helikal

Ja

-RNA

Paramyxo

Helikal

Ja

-RNA

Orthomyxo

Helikal

Ja

Segment -RNA

Bunya

Helikal

Ja

Segment -RNA

Arena

Helikal

Ja

Segment -RNA

Reo

Ikosahedral

Nej

segment dsRNA

Retrovirus

Ikosahedral

Ja

?
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Ytan
Det yttersta lagret är antingen kapsiden eller höljet som skyddar viruset tills dess att det
kan ta sig in i en cell. Således är det mellan detta yttersta lager och cellen som
interaktionen sker och som gör att viruset tar sig in i cytoplasman. Antikroppar bildas mot
lagret som finns ytterst.
• Kapsiden: Det är en proteinstruktur som kan motstå hårda yttre förhållanden som torka,
syror, detergenter och kan således överleva inne i mag-tarmkanalen. Det kan binda till
VAP (virus attachment proteins)
• Höljet: Det består av lipider, proteiner och glykoproteiner som har ”stulits” från
värdcellen och som modifierats av virala proteiner. Viruset kan endast överleva i
vattenlösningar. Torka, syra och detergenter kommer att förstöra membranet och
inaktivera viruset.
Således sprids nakna virus (utan hölje) ofta via mag-tarmkanalen medan virus med hölje
sprids via aerosoler i utandningsluften, blod, vävnader och vattenlösningar.

Kapsidvirus
Kapsiden bildas av många kopior av ett eller ett fåtal proteiner. Proteinerna organiseras i
enheter som kallas kapsomerer. Kapsomererna samlas symmetriskt kring nukleinsyran
på ett fåtal olika sätt. De kan vara:
• Helikal symmetri: spiralformade med endast ett protein, finns bara hos RNA-virus.
• Ikosahedral symmetri: fotbollsliknande med 3 subenheter som består av 2 olika
proteiner. Det sätts ihop 12 stycken som omsluter RNA eller DNA.

!

!

Virus med hölje
Höljet bildas av lipider, proteiner och glykoproteiner och liknar i strukturen cellulära
membran. Proteinerna är dessutom viralt förändrade. Membranet tas från värdcellen
(plasmamembran, kärnmembran eller från ER eller golgi) när den ska avknoppas. Det gör
att värdcellen inte måste dö när viruset lämnar värdcellen, vilket den måste göra när ett
hölje inte finns. Formen är antingen rund eller pleomorf (mångsidig).
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De flesta virus har glykoproteiner som sträcker sig genom membranet och fungerar som
VAP (virala bindningsproteiner) som binder till värdceller.
Förutom denna funktion finns flera andra hos glykoproteiner som kan:
• Fungera som Fc-receptorer och binda upp antikroppar åt fel håll
• Fungera som C3b-receptorer som binder upp och inaktiverar komplementkomponenter.
• Fungera som kraftiga antigen.
I området mellan nukleokapsiden och höljet, tegument, finns Matrixproteiner som binder
sallan kapsiden och höljet. Dessutom innehåller det enzymer och andra proteiner som
faciliterar viral infektion.
Inaktivering av virus kan ske genom att kapsiden får en ändrad struktur eller att höljet blir
förändrat hos virus som inte är nakna. Vidare kan virus bli neutraliserade via antikroppar
så att deras receptorbindande proteiner inte kan utföra sin funktion och göra att viruset blir
intracellulärt.

Patogenes, spridning och immunitet mot Virus
• Patogenes: Orsak till att sjukdom utvecklas
• Patogen: Smittoämne/extern faktor som orsakar sjukdom
• Patogenicitet (virulens): Sjukdomsalstrande förmåga
De flesta virusinfektioner är asymptomatiska
Virussjukdomens:
• Speciella drag beror på...
• Målvävnad
• Virus inträdesport
• Virus möjlighet att ta sig till målvävnad
• Virus cell- och vävnadsatropism: alltså den typ av cell eller vävnad dit viruset vill ta
sig.
• Cellernas mottaglighet för virus
• Typ och virulens hos patogenen
• Svårighetsgrad beror på...
• Cytopatisk förmåga hos viruset: orsakar sjukdom eller inte
• Virusinokulatets storlek: hur mycket virus som man utsatts för
• Immunpatologi
• Immunstatus och immunokompentens
• Tidigare immunitet mot viruset
• Genetik
• Hälsa
• Ålder
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Virusreplikation
För att virus ska kunna föröka sig måste den utnyttja värdcellens maskineri, virus är alltså
parasitiska och värdcellen kan ta skada av detta.
Om det är några funktioner som krävs för detta men som inte finns i cellen måste dessa
enzymer komma eller kodas från viruset.

Stegen i replikationscykeln
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Igenkänning: känna igen målcellen, VAPs är viktiga här.
Bindning: samma VAPs används
Penetration: så att viruset kan ta sig in i cellen
Avklädning: en del av kapsiden och eventuellt höljet måste tas bort för att göra genom
tillgängligt.
Transkription: Ganom till mRNA
Translation/Proteinsyntes:
Genomreplikation: sker i cytoplasma eller kärna
Ihopsättning: Sker spontant, var beror på genomtyp.
Utträde ur värdcell
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Stegen ur produktionssynvinkel
Där kan man dela in virusreplikationen i:
• Tidig eller sen fas
• Eklipsperiod: där man inte ser och där det inte
än har bildats nya partiklar. Den fasen kan
vara olika lång
• Latent period: Viruspartiklarna syns men har
inte frisatts än.
Burst size: med det menas antalet infektiösa
viruspartiklar som kommer från en cell, dock är
det oftast 90-99% av partiklarna som är
odugliga.

1 och 2: Igenkänning/hitta målcell:
Med viral tropism menas vilken målcell eller organ som viruset specialiserat sig på, det är
specifikt för olika virus. Den delas in i två komponenter:
1. Mottaglighet/Susceptability: Närvaro av virusreceptorer på värdcellen som VAP kan
binda till
2. Medgivande/Permissiveness: Cellens lämplighet för att replikera genom och producera
proteiner och enzymer till viruset
Vid inbindningen binder viruspartikelns VAP till en receptor som är ett glykoprotein på
mottagarcellen som kan vara Ig-superfamiljen, membranreceptorer eller transportörer och
kanaler.
Exempel är poliovirus som binder till polioreceptorn i kanyoner som finns i polioviruset.
Kanyonerna bildas i kapsomererna och passar till polioreceptorn men antikroppar passar
inte där, alltså kan inte immunsystemet reagera. Upptaget sker via endocytos.

Ett annat exempel är HIV som binder til CD4 på Th-celler där det vid inbindning sker
konfirmationsförändringar så att cellen till slut omsluter viruset via fusion.
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3: Penetration
Det är när viruset ska ta sig in i cellen, det finns i två former:
1. Direkt sammansmältning av virus till värdcell:
1. Sker ffa av höljeförsedda virus
2. Receptormedierad endocytos:
1. Sker ffa av icke höljeförsedda virus. Ett endosomupptag av virus som infekterar
cellen från endosom. Viruset måste sedan ta sig från endosomen till cellen. Viruset
känner av pH-förändringar och frisätter innehållet i cytoplasman men kan också
injicera innehållet igenom endosomen.

4: Uncoating
För att virusets innehåll ska kunna komma in i cellen måste kapsiden öppnas, dock
behöver den bara öppnas partiellt i vissa fall. Detta för att kunna bilda nya viruspartiklar
ska kunna bildas.
Genomet måste komma till rätt plats (cytoplasma eller kärna) beroende på typ av genom.
Avklädningen initieras på olika sätt, t.ex. pH-förändringar eller för höljebärande virus själva
fusionen.
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5 och 6: Transkription och translation
Alla virus måste producera mRNA för att kunna bilda
proteiner, beroende på genomtyp krävs olika enzymer.
De som krävs men inte finns i värdcellen erhålls från
viruset.
DSDNA och SSDNA är redan DNA, cellens egna
maskineri kan användas.
+RNA är redan mRNA, -RNA är kopia av mRNA med fel
polaritet.

7: Replikation
Detta måste ske för att nya viruspartiklar ska kunna
bildas. Beroende på typ av genom behövs olika
enzymer som antingen finns i värdcellen eller tillkommit
från viruset.
Det bildas många kopior vid transkription och replikation
och det går fort! Strategierna varierar såklart beroende
på nukleinsyra och de olika stegen i virusreplikationen
kan också hämmas med läkemedel.
DNA-virus
Viralt DNA liknar humant DNA genom att:
• Replikationen sker i kärnan
• Cellens egna mekanismer används
• Cellens proof-reading används
• Cellens maskineri används för att bilda mRNA och proteiner
Det skiljer sig dock genom att:
• Episomalt cirkulärt DNA förekommer, det är DNA utanför kromosomer.
• Genomet utnyttjas maximalt genom frame shifts, multipla läsramar väldigt lite nonsenseDNA.
RNA-virus
Dessa är beroende av RNA-beroende RNA-polymeras som inte har proof-reading och ger
hög mutationsfrekvens. Enzymet kommer från viruset, det finns många varianter av RNAvirus (+ssRNA, -ssRNA, dsRNA, segmenterat RNA).

8: Ihopsättning/Assembly
Det sker genom spontan ihopsättning av enkla byggstenar, hjälpproteiner (scaffolding
proteins) kan finnas för att underlätta. För att optimera kan trick eller hjälpsignaler finnas
och dessutom finns hög affinitet mellan proteinerna så att de dras till varandra.
Ibland sätts kapsiden ihop utan att nukleinsyran finns där, då blir inte viruset komplett. Hos
segmenterat genom-virus måste alla segment finnas.
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9: Mognad och frisättning
En viss aktivering av proteiner kan behövas för att göra viruset infektiöst, det kräver
proteaser som kan komma från värdcellen eller viruset.
Därefter sker frisättningen som alltså kan ske på två sätt:
• Lysering av cellen: För icke-höljade virus
• Avknoppning: För häljebärande virus
• Kan komma från cellmembranet, eller membranet i kärnan, ER eller Golgi. Värdcellen
kan överleva eller dö.

Patogenes och spridning av virus
Cellulär nivå
För att en cell ska utsättas för virus krävs närvaro av virusreceptorer som kan binda till
VAPs. Efter infektion kan det hända att cellen lyserar vilket kan få konsekvenser om det är
en viktig cell eller om det är många celler. Dessutom kan de immunsvar som sätts in vid
infektion skada cellerna då proteiner visas upp i cellernas MHC-1. Vid immortalisering kan
virusinfektionen göra att cellerna inte kan dö vilket kan leda till tumörutveckling.

CPE - CytoPatogena Effekter
Det finns ett antal sätt som virus påverkar cellen:
• Hämning av cellens proteinsyntes: för att främja egen produktion
• Hämning och nedbrytning av cellulärt DNA
• Förändring av cellmembran och glykoproteiner: ffa höljeförsedda
• Syncytiebildning: sammansmältning av celler
• Störningar av cellskelett

Faktorer som påverkar sjukdomsbild
• Mikrob:
• Expositionsfaktorer
• Virulensfaktorer
• Värd:
• Icke-genetiska faktorer
• Genetiska faktorer
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Genetik
• C-PIDs: Primära immundefekter (PIDs) är mycket ovanliga och kan innefatta avsaknad
av immunoceller eller viktiga delar av immunoceller. En skadad gen möjliggör för många
patogener.
• N-PIDs: Nya primära immundefekter (PIDs) kan innebära att man blir mer känslig för en
särskild mikrob vid en skadad gen.
• Polygenic: Det kan också vara så att många småskador på många gener möjliggör för
en mikrob att infektera värden.
• Major: Intermediär predisposition för viss mikrob, t.ex. HIV

HSV-1-infektioner är mycket vanliga men få drabbas av HSV-encephalit, det beror på att
det är få som har den genetiska predispositionen att drabbas. Deletioner eller mutationer i
bl.a. TLR-3 gör att immunförsvaret är försvagat.

Infektionsförlopp
Inkubationstid är den tiden från att man är smittad till dess att man är sjuk och ospecifika
symptom uppträder. Det kan beskrivas som hur snabbt det går för viruset att ta sig till
målcellen, för influensa går det fort eftersom nässlemhinnan är nära inträdesporten för
viruset. Olika virusinfektioner har olika långa inkubationstider och sjukdomsförlopp, HIV
har en inkubationstid på 1-10 år.
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Virussjukdomens olika stadier
1. Infektion: virus inträde i kroppen
2. Inledande primär replikation: sker i den första typen av vävnad som påträffas
3. Aktivering av medfött immunförsvar: infekterade celler visar upp virala proteiner i
MHC-1 bl.a.
4. Inkubationstid där viruset förökas och eventiellt sprids till sekundärt ställe: t.ex.
hepatitvirus som tar sig till levern
5. Replikation i målvävnaden: ger de karaktäristiska sjukdomstecknen
6. Adaptivt immunsvar: begränsar eller bidrar till patogenesen
7. Virusproduktion i en vävnad som gör att andra kan smittas: såsom luftvägar och
därifrån kan man hosta ut nya virus.
8. Tillfrisknande eller persisterande infektion.

Inträdesportar för virus
•
•
•
•
•
•

Huden: ovanligt eftersom det är ett kraftigt fysiskt skydd
Andningsvägar: aerosol
Slemhinnor: vanligt; ögon eller sexuell kontakt t.ex.
GI-kanalen: Få virus klarar lågt pH och gallsyror
Blod: via vektorer (som myggor) eller iatrogent (sjukvård)
Placenta.
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Viral spridning inom kroppen
• Cell-cell-kontakt: HIV, herpes
• Blod: via missbruk
• HSV: trombocyter
• EBV: lymfocyter
• Latentivirus: monocyter
• Nervsystemet: HSV, rabies eller efter viremi (via blod): polio, TBE
• Genom placenta: HIV, CMV
Viral tropism går ut på att viruset har en speciell målcell eller speciellt målorgan som den
helst vill till.
• Epitel: epitelotrop (HPV, influensa)
• Lymfocyter: lymfotrop (EBV, mässling)
• Hepatocyter: hepatotrop (HAV, HBV, HCV)
• Neuron, CNS: neurotrop (HSV, polio)
Pantropiska virus infekterar många olika celltyper, såsom HSV.
Vad som avgör cellatropismen är närvaro av virusreceptorer på värdcellen (mottaglighet/
susceptability) samt cellens lämplighet för viral replikation och proteinsyntes
(medgivande/permissivness).

Smittvägar
•
•
•
•
•
•
•

Respiratorisk
Fekal-oral
Kontakt
Zoonos
Transmission via blod
Sexiuell kontakt
Igenom placenta

Smittsamhet
Huruvida ett virus smittar eller inte beror dels på viruset men också på värden.
Viruset
• Smittsamheten
• Hög smittsamhet ger akut sjukdom och som kan hindras av effektiv immunitet.
Viruset kan elimieras ganska snabbt.
• Låg smittsamnhet ger oftast kronisk sjukdom, t.ex. HIV. Vi har ineffektiv immunitet
mot det och kroppen har mycket svårt att eliminera viruset.
• Mängden inokulat/infektionsdos
Värden
Immuniteten hos befolkningen i stort, sk. herd-immunity. Därigenom kommer en brist på
immunitet att kunna orsaka epidemier. Vid stor generell immunitet försvinner
infektionskedjan.

Onkogena virus
Denna typ av virus kan bidra till att orsaka cancer och ansvarar för ca 15% av alla humana
cancerfall.
• DNA-virus
• HPV, EBV, HBV
• RNA-virus
• HCV, HIV
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Orsaken till detta är att celldelningsmekanismer i värdcellerna störs vilket kan ske genom
att viruset sätter fart på cellen och ger icke ändamålsenlig celldelning. T.ex. genom
blockering av tillväxthämmare. Replikation sker ohämmat. Kan också ske genom
aktivering av tillväxtfaktorer.

Immunsvar
För att bekämpa virus finns både det medfödda och adaptiva immunförsvaret, dock har
virus flera sätt att komma undan detta och i vissa fall kan immunsvaret t.om. bidra till
patogenesen.

Virus infekterar celler som utsöndrar cytokiner. Det känns av av makrofager och NK-celler
etc och vidare sker aktivering av det adaptiva immunförsvaret som via antikroppar försöker
neutralisera viruset.

John Ivarsson, KI Läkarprogrammet, T4

Första linjens immunförsvar
Det utgörs först och främst av de fysiska barriärerna som huden, slemhinnor. Cilier på
epitelceller gör att patogener förflyttas hela tiden. Magsaft med lågt pH och gallsyror bidrar
också.
Det medfödda immunförsvaret är mycket viktigt och verkar ju bl.a via mösterigenkänning
med PAMP.
• Feber
• Cytokiner (ffa IL-1, IL-6, TNF-a)
• IFN: försätter celler i antiviralt tillstånd.
• Komplementsystemet
• Makrofager
• Dendritiska celler
• NK-celler
För att känna igen virus krävs PPR (såsom TLR och RLR) som känner igen PAMPs.
TLR-3 är särskilt viktiga då de känner av dsRNA i endosomer (dsRNA finns förr eller
senare i alla RNA-virus). En kaskad av händelser leder till produktion av IFN som är
mycket viktigt för immunsvaret.
Detta försöker virus påverka, antingen genom att hämma signaleringen av TLR-3 eller via
intermediärer i signaleringskaskaden. Dessutom försöker virus att hämma apoptos i
infekterade celler, det ska ju normalt sättas igång när en cell blivit infekterad av virus. För
att virus ska replikeras måste ju cellen leva, på detta sätt är virus onkogena.
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Interferon
IFN är en viktig signalmolekyl vid virusinfektioner som
induceras av:
• Viralt RNA ffa via TLR7/8
• Viral hämning av cellens proteinsyntes
• Dendritiska cellers interaktion med höljebärande
virus
IFN har till uppgift att frisättas till närliggande celler
som då försätts i antiviralt tillstånd genom att hämma
all proteinsyntes på två sätt:
• aktivering av PKR som förhindrar fusion av
ribosomer
• aktivering av enzymer som degraderar mRNA
Dessutom ökar uttrycket av MHC-1 i alla celler i
närheten så att eventuella virala proteiner som
presenteras i MHC-1 kan leda till neutralisering av
CD-8-celler. Det adaptiva immunförsvaret aktiveras
också.
Viruspåverkan
Virus vill såklart hämma IFN genom:
• Blockera dess produktion
• HBV: inhibition av transkription
• EBV: IL-1-analog som blockerar produktion
• Blockera dess funktion
• Adeno: blockera uppreglering av PKR
• HSV: inaktiverar PKR
Olika typer av virus har alltså utvecklat olika sätt att uppnå samma resultat, nämligen att
blockera det medfödda immunförsvaret. Detta bidrar till immunpatogenesen.

Andra linjens immunförsvar
Ger ju ett mer kraftigt skydd för att övervinna infektionen men dröjer längre för att sättas in:
• B-celler som producerar antikroppar som neutraliserar, opsoniserar samt ADCC.
• T-celler som känner igen virusantigen som sätts på MHC, dock inte de virusantigen som
finns på utsidan av viruset.
• Th läser av MHC-2 på APC för aktivering av adaptiva immunförsvaret
• Tk läser av MHC-1 på alla celler för eventuell neutralisering av infekterade celler
• NK-celler: en del virus ser till att MHC nedregleras för att hindra T-celler. Detta
kompenserar NK-cellerna för.
Vad är viktigast?
Båda bidrar men på olika sätt:
• Antikroppar:
• Viktigast för att neutralisera extracellulärt virus
• Tk-celler:
• Viktigast för att neutralisera intracellulärt virus
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Viruspåverkan
• Försvar mot antikroppar:
• Gömma sig i celler (latens)
• Cell-cell-spridning
• Antigenvariation
• Försvar mot antigenpresentation
• Nedreglera MHC-1: NK-celler kompenserar för det
• Blockera TAP-protein som ska lägga virala proteiner i MHC
• Försvar mot cellulärt immunsvar
• Störa Dendritiska cellers funktion
• Blockera Tk-celler
• Döda Th-celler: HIV
Virus kan också försöka komma undan Tk-celler genom att förhindra förankring av
viruspeptid i MHC, igenkänning mellan MHC och APC eller proteasomprocessningen.

DNA-virus
DNA-virus har alltså DNA som genom och har några karaktäristika:
• DNA är kemiskt stabilt
• Polymeras har proof-reading
• Få mutationer vid replikation
• Replikation sker i kärnan (utom pox-virus)
• Replikation kan ske med cellens egna enzymer
• Transkription till mRNA är tidsmässigt reglerad med tidiga och sena gener.

De flesta DNA-virus har dsDNA och liknar cellulära gener, det är då enkelt att gå från
genom till mRNA som behövs för att göra proteiner. Parvovirus har ssDNA vilket gör att det
måste bildas dsDNA innan mRNA kan transkiberas fram.
Virala promotorer och enhancers liknar cellulära varianter.
Om virala gener har introner så måste cellens maskineri utnyttjas för detta.
För att transkription och replikation ska ske krävs en primer och den begränsande faktorn
för viral replikation är ofta att cellen inte har tillräckligt med nukleotider och polymeras,
därför infekterar virus bara aktivt delande celler eller ser till att de sätts igång.
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Eftersom DNA är så stabilt så ger DNA-virus oftast upphov till långvariga infektioner vilket
också gör att de måste ha sätt att undgå immunförsvaret eller manipulera det.
Persisterande infektioner där virus t.ex. gömmer sig i celler bidrar till ökad risk att utveckla
tumörer.

Virala särdrag
Parvovirus: kräver celler som redan genomgår DNA-syntes - aktiva celler
Papovavirus: stimulerar celltillväxt och DNA-syntes
HepaDNAvirus: stimulerar tillväxt och kodar egna polymeras
Adenovirus: stimulerar cellulär DNA-syntes och kodar egna polymeras
Herpesvirus: stimulerar celltillväxt, kodar egna polymeras och enzymer som ger
nukleotider för DNA-syntes, etablerar latent infektion.
• Poxvirus: kodar egna polymeras och enzymer som ger deoxyribonukleotider för DNAsyntes, eget maskineri för replikation och transkription i cytoplasman
•
•
•
•
•
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Parvovirus
Det minsta DNA-viruset som är en naken ikosahedral nukleokapsid med +ss eller -ssDNA.
För att föröka sig krävs aktiva celler eller hjälpvirus. Det humana viruset, B19, kan orsaka
spontanabort och aplastisk kris.
1. Infektion av erytroid prekursorcell via endosom
2. Uncoating i kärnan
3. Skapas en komplementär sträng till ssDNA
4. Transkription-translation
5. Replikation
6. Ihopsättning i kärnan
7. Lysering av cellen

Papovavirus - Papillomvirus och Polyomavirus
Dessa är små virioner med ikosahedral kapsid. Genomet består av cirkulärt dsDNA som
replikeras i kärnan.
HPV finns i över 100 arter och kan ge vårtor men kan också vara onkogena (16 och 18)
Polyomavirus: JC-virus, BK-virus
Virus kodar för proteiner som också stimulerar tillväxt, dels genom att binda till cellulära
tillväxt-supressorgener som p53 och pRB som normalt ska kontrollera cellcykeln. För
mycket delning ger vårtor.
Beroende på om celler är permissiva eller inte sker olika saker:
• Permissiva (tillåtande celler): produktiv infektion som leder till lysering
• Icke-permissiv: persistenta och latenta infektioner
Ger vårtor, kondylom etc.
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HepaDNAvirus - HBV
Har en speciell livscykel med RNA-genomintermediär (mer om HBV senare).

Adenovirus
Det är ett naket ikosahedralt dsDNA-virus. Det finns tidiga och sena gener i genomet och
de sena aktiveras av det polymeras som viruset själv kodar för. Genomet har gener som
främjar mRNA och DNA-syntes själva.
De tidiga generna kodar för proteiner som främjar replikering och transkription medan de
sena är viktiga för strukturella proteiner som ska bygga upp den nya viruspartikeln.
Virusen orsakar latenta lytiska infektioner och har många sjukdomstillstånd som ÖLVI,
NeLVI.
1. VAP-medierad bindning
2. Upptag via endosom
3. Viralt genom frigörs och tas till kärnan
1. Virus påverkar tidigt p53 och pRB
2. Sena gener för strukturella proteiner
4. Permessiva celler: lysering, frisättning
5. Icke-permessiva: latens med DNA i kärnan
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Herpesvirus
Inkluderar HSV-1, HSV-2, EBV, CMV, HHV-6 -7 -8.
De är ikosahedrala höljebärande virus med dsDNA. Många av generna kodar för proteiner
som manipulerar värdcell och immunsystem. Eftersom genomet kodar för eget DNApolymeras finns effektiva antivirala läkemedel mot herpesvirus.
Likt andra DNA-virus sker replikation och ihopsättning i kärnan, eftersom de bär hölje kan
det ske budding men annars lysering av värdcellen.
Infektionerna är ofta persisterande och immortaliserande och för immunitet krävs
cellmedierad immunitet.

Poxvirus
Det är ett stort och komplext virus, med svår morfologi. Genomet är linjärt dsDNA men
som replikeras i cytoplasman. Dessutom bär det med sig alla gener för proteiner som
krävs för mRNA-syntes men också proteiner för DNA-syntes, nukleotidhantering och
immune-escape.
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RNA-virus
Gemensamt för RNA-virus är:
• RNA är instabilt i jämförelse med DNA
• Replikation sker i cytoplasma
• Celler kan inte replikera RNA varvid medföljande enzymer krävs
• Strukturen på RNA bestämmer replikations- och transkriptionsstrategi samt
proteinprocessning.
• +RNA: kan direkt vara mall som mRNA
• -RNA: måste skapas ett komplement för mRNA
• dsRNA: speciellt
• Strukturen på RNA avgör vilka komplementerande enzymer från viruset som krävs till
cellens enzymer.
• Proof-reading saknas
• Hög mutationsfrekvens, snabb evolution: hög drift att undkomma immunförsvar och
immunitet från tidigare infektioner.
• Ger ofta akuta sjukdomar

+RNA-virus
+RNA liknar mRNA och translateras direkt till ett polyprotein som klyvs till funktionella
proteiner. För att göra mer mRNA krävs en komplementär -RNA, det ordnas av funktionella
proteiner som nyss bildats.
En del virus har tidiga och sena gener.
Exempel:
• Enterovirus: Poliovirus t.ex.
• Rhinovirus: HRV
• HepaRNAvirus: HAV
• Cardiovirus

PicoRNAvirus
Vid inträder så binder ICAM-1 på cellen till kanyon som uppstår i den ikosahedrala
strukturen. Virionen öppnas då och frisätter innehållet i cellens cytoplasma.
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Replikationen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Receptorbindning försvagar kapsiden
Genomet injiceras i cellen över membranet eller via endosom
Genom används som mRNA för syntes av ett stort polyprotein
Polyproteinet klyvs proteolytiskt till funktionella proteiner såsom RNA-polymeras.
Polymeraset gör ett -RNA-komplement för att kunna replikera genomet.
VPg-proteinet är bundet till det replikerade genomet till dess att..
De strukturella protinerna sätts ihop med genomet
Virionen frigörs genom cellysering.

-RNA-virus
För att kunna replikeras krävs komplementärt +RNA, själva genomet är mall för snuttar
mRNA som kodar för individuella proteiner.
Ortomyxovirus replikeras och transkriberas i kärnan där varje segment av genomet kodar
för en bit mRNA, alltså ett protein.
Alla -RNA-virus är höljebärande virus och har oftast helikal kapsidstruktur.

Paramyxovirus
Exempel:
• Parainfluensa
• Parotitvirus (parotit)
• Morbillivirus (mässling)
Viruset byggs upp av en komplex helikal struktur och har alltså -RNA som genom. Det är
också höljeförsett och har matrixproteiner innanför höljet som kopplar till L-protein (large).
I kapsiden finns RNA-polymeras som behövs för replikation. Dessutom finns på höljet:
• VAPs
• Fusionsprotein F
• Andra specifika glykoproteiner för respektive virusart som är karaktäristiska.

John Ivarsson, KI Läkarprogrammet, T4

Replikation
1. VAP binder till receptorer på värdcell och fuserar med membranet.
2. Transkription till +RNA så att följande kan ske i cytoplasman
1. För replikation
2. För translation så proteiner kan bildas
3. Ihopsättning i cytoplasman av strukturella proteiner och genom, matrix-proteiner och
glykoprotiner modifieras.
4. Avknoppning

Egenskaper
De olika virusarterna har specifika ytproteiner som faciliterar fusion med värdcell:
• Parainfluensa och Parotit: HN
• Mässlingsirus: H
• Respiratoriskt syncytialvirus: G
Dessutom har alla F och virus faciliterar och syncytiebildning av celler som ger stora
flerkärniga celler. Cellmedierad immunitet viktigt!
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Hepatit
Det betyder inflammation i levern och kan ha många orsaker:
• Virus
• Kraftigt alkoholmissbruk
• Stas i gallgångar - Cholestas
• Autoimmunitet
• HVG disease
• Paracetamolintox
Alla dessa orsakar kommer ge liknande klinisk bild, dvs sviktande leverfunktion och t.ex.
hepatisk gikt vilket ger särskilda symptom. Det är sällan virus som orsakar hepatit men kan
ändå inträffa.
Virus Smittväg Virusfamilj

Epidemiologi Akutkronisk

Antiviral
LM?

Vaccin?

HAV

Fekal/
oral

picoRNA-virus Utanför norra
EU och USA

Akut

Nej

Ja

HEV

Fekal/
oral

Hepeviridae/
Hepevirus

Afrika och
asien

Akut

Nej

Nej

HBV

Blod/
sexuell

HepaDNA

Globalt

Akut och
kronisk

Ja

Ja

HDV

Blod

Satellitvirus

Globalt

Akut och
kronisk

Ja

Ja

HCV

Blod

Flavivirus

Globalt

Akut och
kronisk

Ja

Nej

Blodsmitta: intravenös smitta, blodprodukter, kontaminerade instrument i sjukhus. Diffust!
Epidemi: var finns virus

HAV - Hepatit A-virus
• HAV är ett picoRNA-virus med kapsid och +RNA som genom.
• Genomet kan direkt interagera med ribosomer och ge translation, därav är också själva
genomet infektiöst.
• Inkubationstiden är 2-6 veckor och under den tiden utsöndras stora mängder virus analt,
det gör att man smittar utan att man vet om det. Kan leda till lokala utbrott.
• Ju äldre man är när man blir smittad desto allvarligare blir symptomen.
• Infektionen kan bli fulminant vilket ger total hepatit så att levern lägger av helt.
• Läkemedel finns inte men vaccin finns genom att injicera avdödade viruspartiklar.
• Eftersom det handlar om så stora mängder HAV-virus som man utsätts för så blir man
immun mot HAV efter infektion.
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HEV - Hepatit E-virus
• Ikosahedralt naket virus med +RNA på ca 7kbp.
• Viruset finns främst i Afrika och Asien och kan ge lokala utbrott.
• Inkubationstiden är också 2-6 veckor och infektionerna är bara akuta och gravida som
smittas drabbas värst.
• Det finns varken antiviralt läkemedel eller vaccin mot HBV.
Följande virus är ett större problem i Sverige:

HBV
Man räknar med att ca 2 miljarder människor har/har haft detta virus. Det cirkulerar i blodet
och utsöndras från levern. När man har som mest virus kan det uppgå till 10^10
virupartiklar/ml blod vilket betyder att det är mycket lätt att smitta andra. Sexuell smitta är
den största risken men även via hygienartiklar. Det finns två typer av infektioner, akut och
kronisk, där den kroniska kan leda till cancerutveckling.
Smitta:
• Horisontell smitta (mellan två individer)
• 95% får bara akut infektion vid smitta
• 5% får kronisk infektion vid smitta
• Vertikal smitta (mor till barn)
• 5% får akut infektion vid smitta
• 95% får kronisk infektion vid smitta
Detta beror på att man som vuxen har ett bra immunsystem, vilket man inte har som
nyfödd.
• HepaDNA-virus vars kapsid är ikosahedral och är höljebärande
• Genomet är partiellt dsDNA.
• Höljeprotein: HBsAg (HB surface antigen)
• Core protein: HBcAg
De strukturella proteinerna finns i alla viruspartiklar medan de ickestrukturella bara finns i
den infekterade cellen, såsom särskilda replikationsenzymer eller liknande som behövs för
att bygga upp nya partiklar.
1. Virus kommer in i värdcellen via fusion
2. Genom frisätts inne i kärnan där det översätts komplett till en speciell sorts DNA cccDNA som är mycket stabilt och som kan dröja sig kvar i celler under mycket lång tid.
3. Från cccDNA görs mRNA varav vissa är för strukturella proteiner och andra för ickestrukturella
4. Reverse Transcriptase, polymeras med RT-funktion, finns i genomet vilket gör att HIVantiviraler fungerar mot HBV.
5. Viruspariklarna sätts samman och utsöndras via budding eller lysering.
HBV som finns fritt i blodet utsöndrar ett icke-strukturellt protein, HBe-antigen, som har
mycket liknande as-sekvens som HBsAg, och som kan passera placenta. Det gör att vid
graviditet så förs HBe-protein över till barnet vilket gör att under T-cellsutvecklingen i
thymus så antas HBe vara kroppseget. När barnet sedan blir smittat av riktigt HBV vid
födseln så reagerar inte immunförsvaret på HBsAg vilket ger en kronisk infektion av HBV
Kroniska infektioner kan spontant eller lm-inducerat övergå till icke smittsam dock om en
person varit smittad av HBV, blivit immun och sedan blir immunosupprimerad kan man bli
återsmittad.
Vaccin finns.
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HDV - Hepatit D-virus
• HDV är ett satellitvirus till HBV, alltså ett defekt HBV-virus, som saknar genen för hölje.
Det betyder att det bara kan infektera celler som redan är infekterade av HBV.
• Viruset är ett ikosahedralt +RNA-virus med HDAg på kapsiden. Den kan ta hölje från
HBV vilket gör att det i så fall får HBsAg som ytantigen.
• Infektionerna kan vara både akuta och kroniska, kan orsaka cancer.
• Antiviraler är främst IFN, dessutom är HBsAg en målkomponent för HBV-vaccin vilket
gör att detta vaccin också fungerar mot HDV.

HCV - Hepatit C-virus
• Spridning sker Nokosomialt, alltså är det en sjukvårdssmitta, men också via intravenöst
missbruk.
• Det är ett höljeförsett +RNA-virus med ca 10kbp som tillhör Flavi-familjen.
• Vid replikation uppkommer många fel eftersom polymeraset inte har proof-reading, det
medför att virusgenomet är mycket variabelt.
• HCV finns globalt och ger akuta och kroniska infektioner, kan ge cancer. 80% av alla
infekterade, oavsett ålder, får kronisk infektion.
• Infektioner går att bota helt via IFN, Ribavidin och enzyminhibitorer, dock kan man bli
reinfekterad.
• Vaccin finns inte.

Virus och Cancer
Vaccination mot virusinfektioner är en stor hälsovinst och är inte längre något av de allra
största hälsoproblemen.
Att vaccinationer mot virus kan bidra till att minska cancerincidensen är också mycket bra,
man räknar dock med att ca 15% av alla cancerfall är virusorsakade.
Exempel:
• DNA-virus
• HPV: cervixcancer
• HBV: levercancer
• EBV: burkitt lymfom
• RNA-virus
• HCV: levercancer
• HIV:
• HTLV-1: Adult T-cellsleukemi

Levercancer - HCC
Det är en av de vanligaste cancerformerna och i U-länder så bidrar HBV och HCV till 90%
av HCC-fallen (i I-länder är det inte så mycket). Om man är positiv för HAsAg är risken
också förhöjd.
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Mekanismer
För att en virusinfektion ska vara cancerogen så krävs en icke-lytisk infektion där viruset
kan gömma sig för immunförsvaret men också värdceller som är mottagliga för detta.
Under lång tid manipuleras cellerna av viruset som till slut kan bli atypiska.

Det är ffa DNA-virus som förknippas med cancer och generellt så kräver onkogena virus
celler som är aktiva och delar sig, inte vilande celler. Detta eftersom det det finns låga
nivåer av:
• Transkriptionsfaktorer
• Nukleotider
I normala fall finns kontrollsystem i cellen som ska förhindra onormal celldelning, vilket
viruset måste störa för att kunna fullfölja sitt mål, dock sker det oftast som en bieffekt.

Onkogena virus
Normalt sett så finns det en balans i cellerna mellan tillväxt och vila för att en bra
delningshastighet ska kunna uppnås. För att virus ska kunna störa denna balans så kan
den göra det på två sätt, olika virus gör olika saker:
• Blockera tillväxthämmar/tumörsuppressorgener:
• p53
• pRB (som binder och hämmar E2F)
• Stimulera tsillväxtfaktorer (ovanligt)
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Tumörvirus egenskaper
Tumörvirus måste alltså ha mekanismer för att:
• Minimera cytolys
• Undgå immunförsvaret
• Förlänga livet på värdcellen
Det är dock få onkogena virus som orskar cancer, men det sker i större utsträckning hos
immunsupprimerade.

Cellcykeln

Viktiga molekyler för cellcykeln
• Cykliner och Cdk’s
• Kontroll och progress av cellcykeln, styr cellcykeln i olika hastigheter
• pRB
• pRB är ett viktigt protein, ffa inför S-fasen då pRB, vid aktivering, släpper från E2F
som är en viktig transkriptionsfaktor för uttryck av S-fasgener.
• p53
• En generell tumörsuppressorprotein som vid DNA-skada kan se till att:
• Initiera DNA-reparation
• Uppreglera p21, ett cyklin som försätter cellen i G1-fas
• Uppreglera pro-apoptotiska enzymer

p53
Olika onkogena virus har olika sätt att påverka p53 såsom att initiera dess degradering,
blockera funktion, se till att p53-genen inte uttrycks, se till att p53 inte kan upptäcka DNAskada etc.
Exempel:
• HPV E6-protein: initierar degradering i proteasom
• HCV: p53’s aktivitet blockeras
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pRB
HPVs E7-protein ser till att destabilisera pRB genom att se till att det märks med Ubiquitin
vilket sedan leder till degradering i proteasomen. Som följd av detta släpps E2F fritt som
kan initiera S-fas.

HPV - Humant Papillomvirus
Viruset har dsDNA på 8kbp som genom som replikeras i kärnan. Virusen har strikt
vävnadstropism till epitelceller i slemhinnor och hud. Infektionerna kan ge vårtor, hudutslag
och cervixcancer mm.
E6 och E7 främjar tillväxt ger vårtor genom att stimulera celltillväxt via bindning till p53 och
pRB. HPV 16 och 18 räknas som högrisk då de kan ge cervixcancer.
Infektionen sker i de basala lagren där proliferation sker. Under cellernas utvecklings sker
också den virala utvecklingen med replikation och mognad. Det är först i Stratum Corneum
som viruset är moget, på så sätt kan det gömma sig för immunförsvaret.

Det skiljer sig alltså mellan olika typer av HPV i hur de påverkar celler.
• Högrisk: Typ 16, 18, 31 t.ex.
• 95% av cancrar
• E6 binder starkt till p53 som degraderas
• E7 binder starkt till pRB som inaktiveras
• Liten lytisk virusproduktion, mest transformation
• Lågrisk: Typ 6, 11 t.ex.
• E6 och E7 binder svagt till respektive protein
• Stor lytisk infektion,
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Smitta
Sexuellt överförd HPV är vanligt och läker vanligtvis spontant, orsakar inte alltid cancer
men ofta. Också orsaker till andra typer av cancerformer som penis, vulva, vagina osv.

Cervixcancer
Vanligaste cancerformen hos unga kvinnor och ger en sakta utveckling enligt LSIL/HSIL
eller CIN-gradering. Provtagning görs med pap-smear.
Det är mycket sällan som det utvecklas cevixcancer när det är avsaknad av högrisk-HPV.

Diagnostik gör med pap smear och PCR och behandling sker på olika sätt. Vaccinering
finns och kan förebygga uppkomst.
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Virus och zoonoser
Zoonoser är virusinfektioner som normalt infekterar djur men som nyss börjat infektera
människor. De virus som orsakar sjukdom gör det ofta allvarligt eftersom de är nya för oss.
Dock är vår förmåga att sprida vidare virus dålig, det krävs alltså djur för det.
En del av dessa virus kan orsaka hemorragisk chock och slå ut koagulationssystemet, ge
cytokinstorm och ge riktigt allvarlig sjukdom.
•
•
•
•

Vektor: djur som för över viruset, t.ex. myggor
Reservoir: värddjur som normalt bär virus, t.ex. gnagare, fåglar
Arbovirus: Arthopod-borne viruses, virus som bärs av leddjur.
Rodent-borne: virus som bärs av möss/råttor etc.

Vektor
Vektorer som bär virus blir också smittade, blir infekterade i tarmen och virus utsöndras via
saliv så att viruset utsöndras samtidigt som antikoagulanterna i saliven när myggan sticker.

Exempel:
• -RNA
• Rhabdovirus: Rabies
• Filovirus: Ebola
+RNA
•
• Flavivirus: Gula feber, TBE

John Ivarsson, KI Läkarprogrammet, T4

Filovirus
Dessa är höljebärande ssRNA-virus som kan ge hemorrhagisk feber och har hög
mortalitet. Margburg och Ebola-varianter har hög dödlighet.
Vektorn är okänd.

Filovirus replikeras mycket effektivt i monocyter och makrofager och orsakar en
cytokinstorm med bl.a. omfattande vävnadsnekros som följd. Skador på endotelbarriärer
ger blödningar, ödem och hypovolemisk chock.

Flavivirus
Denguevirus:
Dessa sprids med tigermygga som är dagaktiva. Ger influensaliknande symptm och ibland
hemorragisk chock. Dessutom kan man få encephalit och leverpåverkan/hepatit.
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TBE
TBE tillhör Flavivirus, ett +ssRNA-virus med ikosahedral kapsid och hölje

Om en fästning är bärare så infekteras man direkt när den biter. Symptomen är
influansaliknande efter 3-7 dagar och oftast stannar det där. Sker infektion i monocyter/
makrofager kan man få sekundär viremi.
TBE kan infektera endotelceller i hjärnan, encephalit, men också plexus choroideus där
CSF produceras.
Meningoencephalit kan uppkomma efter en tids symptomfritt intervall.

Hantavirus
Denna typ av virus har gnagare som vektorer och ett exempel är Puumula hantavirus som
har Sork som vektor och kan ge nephropathia epidemica (sorkfeber).
Det ger hög feber, muskelvärk och allmän sjukdomskänsla. Ofta uppkommer också svåra
buk- och ryggsmärtor. Njurarna angrips och man får en viss tids nersatt njurfunktio, ibland
också hudblödningar.
Inträffar mer i Norrland
Hantavirus:
gnagare som värdorganism,, olika arter av gnagare: olika virus.
Puumula hantavirus, undergrupp.
ger sorkfeber, mycket i norrlan: skogssork.
kan misstolkas som akut buk.
Snarlika virus i andra delar av världen, dock lägre mortalitet!
Ockelbo: influensaliknande
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Parasitologi
Parasitism är samlevnad mellan parasit och värd där parasiten utnyttjar värden som
missgynnas.
Värdar kan vara definitiva (människor) eller intermediärer. Visserligen är bakterier och
virus också parasiter men dessa ingår inte i begreppet utan består av organismer med
varierande komplexitet: från protozoer till flercelliga organismer som maskar. Parasiter
orskar t.ex.:
• Malaria
• Toxoplasma
• Chagas
• osv
Parasiter är eukaryota organismer som liknar oss, därför är det svårt att hitta läkemedel.
Livscyklerna är komplicerade och parasiter överförs via vektorer (t.ex. myggor) eller
intermediärer.
Vid HIV som påverkar immunförsvaret kan opportunistiska parasitsjukdomar uppkomma
som normalt inte skulle uppkomma.

Protozoer
Betyder första djuret, urdjur, och det är få protozoer som orsakar sjukdom hos människa.
De som gör det ger oftast upphov till magproblem. Det är en väldigt bred grupp
organismer.
Karaktäristiskt för protozoer är att de har:
• Plasmamembran
• Kärna med kärnmembran
• Extrakromosalt DNA
• ER
• Golgi
• Icke utvecklade Mitokondrier
• Granula för lagring av näring
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Rörelse
Protozoer kan röra sig på tre sätt beroende på vad som finns:
• Cilier
• Flageller
• Pseudopod: amöbor, förflyttar trycket inne i cellen som rör sig framåt

Reproduktion
Det kan ske på olika sätt beroende på om de är sexuella eller asexuella:
1. Binär delning: oftast
2. Multipla delningar: malaria som förökar sig inne i rbc
3. Sexuellt: med könsceller

Sjukdomsframkallande protozoer och amöbor
Entamoeba histolytica
Smittar via mat eller vatten som är kontaminerat. Bärare
kan vara asymptomatiska och deras cystor är härdiga i
naturen.
• Vanlig orsak till diarré hos turister.
• Inkubationstid ca 1-4veckor
• Ger slemmig blodig avföring då dessa äter rbc.
• Kan bilda abcesser i levern, farligt!
• Kan förväxlas med E. dispbar som är asymptomatisk
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Cryptosporidium parvum (zoonos)
Cryptosporidum hominis
Ger diarré - kroniskt hos immunisupprimerade och var det som
hände i Östersund 2011. Den är resistent mot klor och kan inte
behandlas utan måste uthärdas.

Giardia Intestinalis/lamblia
Det är en vanligt förekommande inälvsparasit som kan infektera människor och i vissa fall
djur. De överförs via cystor (typ sporer) som är resistenta mot omgivningen och gör det via
vatten, mat och fekal-oral överföring. Mycket få cystor krävs för att få sjukdom.

Den har två cellkärnor och i aktiv form kallas den Trophozoit, då
delar den sig.
Den fäster sig på tarmluddet med sugkoppar och förstör mekaniskt
tarmluddet och kan ge enzymbrist (disackaridas). I tarmen fås ett
immunsvar via IgA och cellmedierat samt humoralt.
•
•
•
•

Inkubationstid: 2 veckor
Asymptomatiska bärare kan utsöndra cystor
Ger akut diarré, viktminskning, kräkningar
Diagnos sker med fekalt prov.
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Toxoplasma gondii
Detta är den vanligaste parasiten i Sverige och världen. Katten är den primära värden där
parasiten får ett sexuellt beteende och förökar sig. Ur katten kommer oocystor som kan
dela sig och infektera. Människa räknas som intermediär, kan också föröka sig i människa.
Hos immunosupprimerade kan det ge allvarlig sjukdom men de flesta är asymptomatiska.
För att bekämpa krävs både humoralt (antikroppar) och T-cellssvar varvid AIDS-patienter
är särskilt känsliga.

I människan lägger de sig i cystor i hjärnan och ligger bara där. I vanliga fall är det
asymptomatiskt (kroniskt) men vid akut infektion ger det influensaliknande tillstånd. Kan
dock passera över placenta vid graviditet och orsaka problem för barnet.
Immunosuppremerade får alltså stora problem och kan dö.
Diagnosen ställs via att kolla IgG och IgM samt PCR och CT.
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Leishmaniasis (Chagasi, infantum, donovani)
Parasiten förs över via sandflugor och det finns ca 15
sjukdomsalstrande Leishmaniasisarter som varierar
beroende på var i världen man befinner sig. Ger olika typer
av varianter:
• Cutaneous leishmaniasis
• Diffus cutaneous ...
• Mucocutaneous ...
• Visceral ...
Symptomen kan vara:
1. Feber
2. Anemi
3. Splenomegali
4. Hepatomegali
5. Laukopeni
6. Höga nivåer antikroppar i serum
Den primära värden är dock inte människor utan hundar, rävar och
schakaler.
Extrakromosalt DNA finns i dessa!
Livscykel:
1. Amastigot sugs till mygga
2. Blir till promastigot
3. Promastigot utvecklas till amastigots i makrofager

Trypanosoma spp
Dessa parasiter är vektorburna, sprids via blod och hittas oftast hos värden i tarmarna och
blodcirkulationen men även i den intracellulära miljön.
Symptomen som parasiten orsakar är olika, det finns två varianter särskilt:
• Trypanosoma Cruzi: Sydamerikansk typ som ger Chagas sjukdom som skadar nervceller
i hjärtat och distala tarmen där man får megakolon
• Trypanosoma Brucei: Afrikans typ som kan ge sömnsjuka.
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Malaria
Dessa parasiter lever inne i rbc och är på så sätt skyddade och kan inte attackeras av
immunsystemet. Spridning sker med myggor som agerar som vektorer, de finns i tropiska
delarna av världen och sticker bara när det är mörkt. Det finns fem olika Plasmodum som
kan ge malaria (5 olika parasiter som ger samma sjukdom):
•
•
•
•
•

Plasmodum falciparum: flest dödsfall
Plasmodum vivax: kan lägga sig i levern och bara ligga där
Plasmodum ovale: kan lägga sig i levern och bara ligga där
Plasmodum malariae
Plasmodum knowlesi: hos apor men också till människor

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Myggan sticker och injicerar sporozoiter
Via blodet tar sig sporoziterna till levern
I levern växer de till sig och förökar sig; inkubationstiden till symptom tar minst 6 dagar.
Ur levern kommer mogna merozoiter
Dessa invaderar rbc och antar där en ringform: cykel i rbc tar ca 2 dygn
Förökning sker och sedan:
1. I människa:
1. Nya merozoiter frisätts som kan invadera nya rbc
2. I mygga:
1. Gametocyter frisätts i han- eller honform
2. Befruktning sker
3. Zygoten tar sig till blodet i myggan och kan föras över till människa vid stick
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Plasmodum falciparum
Denna typ gör att rbc börjar uttrycka nya proteiner vid infektion. Dessa proteiner gör att rbc
binder till andra rbc eller endotelcellerna i kärlväggen. Händer det i hjärnan kallas det
cerebral malaria och ger nedsatt blodflöde i hjärnan.
Symptom i övrigt är:
• Feber: vid cytokinfrisättning
• Generell sjukdomskänsla
• Koma
• Död
• Anemi
Detär när parasiten kommer till blodet som symptomen uppkommer, alltså inte när de finns
i levern.
Symptomattackerna uppkommer varannat dygn ungefär och varar i 6-10 timmar. Det
består av:
1. Kylstadium: skakningar och fryser
2. Hetstadium: feber, svettningar, huvudvärk, kräkningar
3. Svettningsstadium: svettas för att förlora värme, därefter känner man sig bra.

Laboratoriefynd är anemi, trombocytopeni, förhöjda bilirubinhalter och ASAT/ALAT i serum.
En del som får malaria får en mild variant och andra mer svåra och ju fler gånger man haft
det desto större chans har man att överleva vid nästa smitta. Det krävs ca 10-15ggr innan
man blir immun, dock kan gravida kvinnor bli sjuka igen även om de tidigare varit immuna.
Detta eftersom immuniteten minskar och placentan blir ett nytt tillhåll för parasiten.
Infektionen blir en stor risk både för barn och mor.

Clinical Malaria!

Parasitaemia!

incidence!

Severe malaria!

5!
age (year)!

10
! !

Pregnancy Malaria!
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Vid svår malaria kan det uppkomma:
• Koma
• DIC
• Svår anemi
• Njursvikt
• Hypoglykemi
• Metabol acidos
Ökad koagulering
Koagulering i blodet ökar ofta vid malariainfektioner, detta eftersom infekterade rbc via
förändrade proteiner på ytan, gör att endotelceller uttrycker mer TF (tissue factor) som
binder till Faktor VII som aktiveras till VIIa. Det leder till aktivering av
koagulationskaskaden via interna vägen.
Svår malaria av P. falciparum
Detta pga att falcoparum:
1. Infekterar rbc som är i alla åldrar: andra varianter kan föredra unga eller gamla rbc
2. Hög förökningshastighet: ger många merozoiter i rbc
Andra faktorer är att infektionerna sätter sig i djup vaskulatur och når då inte mjälten,
dessutom växer de bättre i syrefattigt blod.
Påverkan på RBC

1. Det börjar med att Plasmodium känner av rbc
2. Sedan rullar plasmodium till sidan för att sedan...
3. Invadera
Det finns många faktorer och proteiner som
påverkar invasionen, dessutom uttrycks ju nya
proteiner efter invasionen som skulle kunna
utnyttjas av immunförsvaret eller farmakologiskt.
• PfEMP1
• Rifin
• Surfin
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Vaccin
Det finns inget vaccin mot malaria, man skulle kunna attackera de nya proteinerna som
infekterade rbc uttrycker men det finns så många och i olika varianter. Dessutom kan
Merozoiterna använda många proteiner när de ska ta sig in i rbc så därför går det inte att
blockera alla.
RTS,S är ett läkemedel som blockerar ingång till levern men det fördröjer bara infektionen,
det förhindrar den inte.

Diagnostisering och behandling
Detta är svårt eftersom det bara är ringformen av malaria i rbc som syns vid blodutstryk,
dessutom kan det förekomma multipla infektioner av olika typer av malaria.
RDT, Rapid Diagnostic Test, är snabbt där antigen hos infekterade rbc upptäcks, dock
måste diagnosen bekräftas med blodutstryk.

De flesta medicinerna fokuserar på att angripa infektioner som nått erytrocyterna men det
finns också de som har levern som mål. Oftast används en kombination med detta och ett
läkemedel som heter Artemisinin som är effektivt men som har en halveringstid på 2
timmar, cykeln tar ju 2 dygn.
Det finns några tänkbara sätt hur man blir immun mot malaria efter
lång tid:
• Antikroppar mot Merozoiter som då inte kan infektera rbc
• Antikroppar mot infekterade rbc som genomgår apoptos.
Även fast man mha antikroppar skulle blockera ytproteiner som
merozoiterna använder för att invadera rbc så skulle det krävas
väldigt många eftersom det finns många sådana proteiner, inte alla
yttrycks och även om man skulle träffa rätt så finns det andra som
kompletterar.
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För att skydda sig mot malaria gäller:
1. Sov med myggnät
2. Kläder på kvällen när det är mörkt
3. Insektsspray
4. Insektsskydd inomhus

Ektoparasiter
Denna typ av parasiter består av:
• Artropoder: leddjur
• Annelida: maskar
Dessa måste ha en värd för att kunna fullfölja sin livscykel.

Artropoder
Dessa kan vara sjukdomsalstrande i sig eller agera som vektorer, i gruppen ingår:
• Insekter:
• Vägglöss
• Löss:
• Huvudlöss
• Kropplöss
• Flatlöss
• Loppor
• Spindeldjur
• fästingar
• skabbdjur
Leddjuren har ett kitinrikt exoskelett och ledade kroppsdelar.
De kan sprida smittor t.ex.:
• Myggor: malaria
• Fästingar: TBE, Borrelia
• Flugor: bakterier
• Loppor: pest

Anopheles mosquitoes
Denna mygga är en vektor som kan bära på Plasmodium spp.

Parasitiska atropoder
Dessa är i sig parasitiska och behöver inte agera som vektor utan är sjukdomsalstrande i
sig.
Pediculosis capitis - Huvudlus
Den är mycket vanlig och ger klåda samt är stor bidragande orsak till
frånvaro från t.ex. dagis. När de är i håret kan de lägga ägg varvid man
måste behandla med mellanrum.
Det tar ca 10 dagar att gå från ägg till nymf (tidig larvform) som sedan
utvecklas till löss. Den totala livstiden är ca 6 veckor.

John Ivarsson, KI Läkarprogrammet, T4

Sarcoptes scabiei - Skabb
Denna typ av ektoparasit är ett spindeldjur som lever i huden där de
gräver gångar och lägger ägg.
Symptomen är kraftig klåda och smitta sker vid hudkontakt.

Annelida - Maskar
Nästan alla bär på mask men de orsakar sällan symptom, dock ger mask generellt samma
sjukdomseffekt i DALY som TBC.

Mänskligt parasitiska maskar

Nematoder är de vanligaste maskarna och det är främst i tarmarna som maskar lever om
de infekterat människor. De kan spridas via vektorer eller intermediärer och då lever de i
dess blod eller i ett organ.
Viktigt för maskar är att de inte förökar sig multipelt utan det är infektionsmängden som
bestämmer infektionsbördan, detta därför att maskarnas livscykel fullföljer sin livscykel
inne i värden. Det krävs 2 maskar för att få ett ägg, ägget måste kläckas ute ur värden och
kan därefter infektera. Grad av infektion bestämmer också graden av patologi.
Generellt så är det kronisk infektion som gäller med maskar vilket gör att
inflammationsgraden måste vara låg.
Maskarna ger upphov till IgE-medierat immunsvar med eosinofiler, mastceller och Th2svar men har också förmåga att undvika immunförsvaret genom IL-10 och T-reg. Detta gör
att också andra immunsvar på infektioner påverkas och blir mindre starkt.
Det är främst barn som drabbas av mask och vissa personer i övrigt är mer sannolika att
smittas och smitta ifrån sig maskinfektioner.
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Vanliga maskar är:
• Ascaris lumbricoides: den enskilt vanligaste masken, ”människans spolmask”
• Trichuris trichiura: näst vanligast
• Hakmask
•
•
•
•

Trichinella spiralis: trikiner
Stronyloides stercoralis: trådmask
Enterobius vermicularis: springmask
Anisakis sp

Typiska symptom vid GI-maskinfektion
• Magsmärta, diarré och kräkningar
• Malnutrition
• Nedsatt växt och kognitiva funktioner
• Anemi: hakmask
• obstruktion: ascaris
• Lungpåverkan
Maskar har stor risk att återinfektera och tyvärr uppstår ofta resistens hos masken mot
läkemedel som angriper maskarna.

Taenia spp
Det betyder bandmask och finns i många olika arter som kan bli flera meter långa. Dessa
parasiter lever i GI-kanalen. Maskarna är tvåkönade och lägger ägg.
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(Ascaris lumbricoides)
Kallas människans spolmask och kan finnas där utan att det händer något. Livscykeln
består dock av:
1. Människan får i sig ett befruktat ägg som kläcks i tarmarna.
2. Masken tar sig ut i blodet och till lungorna
3. Därefter tar de sig till tarmarna igen och därefter ut i feces
4. Han och honmask befruktar ägg
5. Människa får i sig befruktat ägg

Filaria spp
Dessa sprids med blodsugande insekter där de utvecklas och infekterar sedan människa.
De utvecklas till hane och hona och producerar nya ägg. Symptomen blir lymfatiska och
det är larverna som orsakar immunreaktioner.
Elefantiasis kan uppkomma och måste då behandlas kirurgiskt.
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(Echinococcus multioccularis)
Denna mask kan orsaka blåsmasksjuka och har hunddjur som huvudvärd. I naturen kan
de lägga sig som cystor på bär som musen kan äta och som sedan äts upp av hunden
igen. Dock kan människa också få i sig cystorna vid kontakt med infekterad hund eller
genom att äta bär. Dock inträffar detta bara i Alperna eller Kanada.
Det som händer i människa är, efter lång inkubationstid, att cystorna hamnar i levern där
de delar sig och påverkar levern mycket och efter långt tid blir levern obrukbar, kan bara
åtgärdas kirurgiskt.

Schistosoma spp
Kan orsaka snäckfeber hos människa och
då är det tre arter som kan göra det:
• S. mansoni
• S. haematobium
• S. japonicum

Infekterande maskar i kroppen bildar ägg
som kommer ut till sötvatten och blir till
miracidium som sedan infekterar intermediär (snäcka). Där utvecklas de till cercarie som
kommer in i kroppen. Där tar de sig mot levern och lägger sig i vener som dränerar tarmar
för att producera ägg där. Runt äggen som är kvar bildas granulom.
Symptomen blir till en början feber, frossa, svettningar osv men går vid kronisk infektion
vidare mot att mer ge tarmpåverkan med smärta, diarré och förstorad lever med
portahypertension. Urinpåverkan kan också ses.
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Mykologi - Svampar
Svampar är eukaryota organismer med många likheter med oss:
• Membranbunden kärna
• DNA med introner och exoner
• Cellorganeller som Golgi, mitokondrier, ribosomer och ER
• Får energi från kolhydrater
Fungi förekommer både som encelliga och flercelliga
organismer och har förutom ovanstående också en cellvägg
(likt bakterier och växter) som innehåller kitin. Dock kan de inte
utöva fotosyntes.
Svampar är saprofyter vilket betyder att de är asätare och nästan alla svampar befinner
sig i samlevnad med en anna organism, t.ex. träd. De är närmare besläktade med djur än
växter och de fins i luft, vatten och jord vilket gör att vi ständigt får i oss svampsporer.
Svampar är mycket känsliga för sin omgivning och har förmåga att anpassa sig till nya
miljöer, bl.a. genom att morfologiskt anpassa sig till att växa som jäst eller som mögel. Det
gör att de kan kolonisera sig nästan överallt i naturen.
Tyvärr finns det också svampar som kan alstra sjukdomar som t.ex. Aspegillus
fumigatus, möglet i kylskåp.

Svampcellen
De har alltså många likheter med våra celler, dock finns vissa skillnader:
1. I plasmamembranet finns ergosterol där vi har kolesterol, detta är ett target för
antifungela läkemedel.
2. Utanför plasmamembranet finns en cellvägg som är rik på kitin, mannan och glucan.

Antifungella läkemedel kan därför sikta på att:
1. Slå ut ergosterol så att membranet försvagas, kan användas systemiskt eller lokalt.
2. Bilda porer i memrbanet så att innehållet läcker ut och cellen dör.
3. Mot nukleinsyra i svampar
Resistens mot svampläkemedel är dock ett problem igenom att svamparna ökar antalet
pumpar som pumpar ut läkemedlet ur cellerna
Både sexuell och asexuell förökning, ofta mitotisk.
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Förökning
Svampceller kan föröka sig antingen sexuellt eller asexuellt:
• Telemorf: sexuell/meiotisk delning
• Anamorf: asexuell/mitotisk delning
En del svampar kan ha båda sättet.

Klassificering
Svamp växer antingen som jäst (encelligt) eller som mögel (flercelligt) och växer då
filamentöst. En del svampar har förmågan att skifta mellan dessa och kallas då dimorfa.

När svamp växer som mögel så sker detta i hyfer som är filamentösa grenade filament
som är svampceller som ligger efter varandra.

Dimorfa svampar kan alltså känna av miljön och växla mellan växtsätten:
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För forskning är svampar bra eftersom de liknar våra celler så pass mycket (viktigt vid
proteinsyntes) och för att de odlas lätt och har kort livscykel.

Medicinsk synvinkel
Det finns olika sätt att bli sjuk av svampar:
• Allergier
• Gifter från svampar
• Infektiösa svampar
• Kutan
• Subkutan
• Lokal: GI-kanalen, urinvägar, lungor etc
• Systemisk: blod
Dock är människan relativt resistent mot svampinfektioner, bara ett 100-tal har förmåga att
infektera och då är det opportunistiska infektioner.
Svampsporer är en vanlig orsak till allergier.
Svamptoxiner leder vid infektion till mycotoxikos vid inhalation eller förtäring. Aflatoxin är
ett sådant exempel som kan finnas i nötter, säd eller majs. Det enda botemedlet vid
mycotoxikos är att i fortsättningen undvika toxinet.
När man delar in svampinfektioner så görs det i:
• Typer
• Systemisk
• Subkutan
• Kutan
• Ytlig
• Virulens
• Hög (primärt patogen)
• Låg (opportunistisk)
De flesta svampar behöver inte en
värd för att fullfölja sin livscykel och är
inte smittsamma dock har Candida
spp och Dermatofyter sitt naturliga
habitat i eller på kroppen och är
smittsamma, dermatofytoser är
vanligast.
Sporer, hyfer och jäst kan dock vara smittsamma allihopa, särskilt sporer pga deras
tålighet.
Högvirulenta svampinfektioner är få och drabbar friska värdar och gör det effektivt.
Lågvirulenta drabbar bara immunosupprimerade patienter som inte är friska i övrigt,
såsom:
• Transplanterade
• AIDS-patienter
• Primära Immunbristsjukdomar
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• Primära patogener
• Histoplasma capsulatum
• Blastomyces dermatitidis
• Coccidioides immitis
• Paracoccidiodes brasiliensis
• Patogener med intermediär virulens
• Dermatofyter
• Opportunister
• Candida albicans
• Aspergillus species
• Cryptococcus neoformans
• Pneumocystis carinii

Primära svampinfektioner
Dessa orsakar generellt ofta infektioner i lungan och kan alltså infektera i övrigt friska
personer och sker genom inhalation av sporer som sedan utvecklas till jäst vilka sedan ger
infektion. Hos vissa blir infektionen systemisk med kronisk så.
Virulensfaktorer inkluderar:
• Resistenta sporer
• Termal dimorfism
• Toxinproduktion
• Invasiva faktorer

Histoplasma capsulatum - Histoplasmos
Dimorf svamp som är vanlig i USA och växer i fuktig jord. Inhalation av sporer ger
lunginfektion som kan bli kronisk men också sprida sig till andra organ och bli systemisk.
Den kan yttra sig först när den nått andra organ.

John Ivarsson, KI Läkarprogrammet, T4

Dermatofyter
Denna svampinfektion är begränsad till huden och särskilt epidermis med tillhörande hur,
hår och naglar. Dermatofyter har förmåga att bryta ner keratin och kan ses som runda
ringar på huden. Tillståndet är smittsamt och underlättas av våt och instängd hud.

Generellt så är det svårt att vaccinera mot svampar eftersom de finns normalt i slemhinnor.

Opportunister
Vid t.ex. transplantation så har svampar större möjlighet att infektera människor.
Kroppens första barriär är ju huden följt av slemhinnor och cilier osv. Det viktigaste
försvaret mot svampar som kommit in i kroppen är cellmedierat försvar som utgörs av:
• Celler som har PPR (patogen pattern recognition/TLRs t.ex.)
• Neutrofiler
• T-celler
Th-celler är särskilt viktiga för att kontrollera svampinfektioner varvid AIDS-patienter är
särskilt i farozonen, dels pga att Th1-svaret minskar men också eftersom Th17, som också
är CD-4-positiva, är viktiga för att rekrytera neutrofiler. Regulatoriska Th-celler är viktiga för
att dämpa immunsvaret, vilket också är viktigt.

Candida albicans
Finns i normalfloran och är en vanlig jästsvamp, många är
bärare. Infektionerna varierar mellan kortvariga till långvarigt
systemiska som är livshotande (bara hos kraftigt
immunosupprimerade).
KMC - Kronisk Mukokutan Candida
Vid långvarig bildar de vita plack i munhålan som luktar jäst,
det kallas då för torsk och ger svårigheter att äta. Kan också uppkomma vaginalt och ger
ulcerationer. KMC är särskilt benäget att uppkomma vid Th17-brist, då rekryteras inga
neutrofiler som ska ta hand om candidan.
Om infektionen sprider sig kan den uppkomma i lungor, GI-kanal, urinvägar osv och då är
behandling steroider och cytostatika.
Diagnosen ställs via provtagning, odling och mikroskopering.
Behandling beror på typ och svårighetsgrad, systemiska kräver kraftiga mediciner
(amphotericin).
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Pneumocystis Jiroveci
Liten encellig svamp som orsakar pneumoni och är en typisk opportunistisk infektion hos
AIDS-patienter. Det bildas sekret i lungorna som försvårar andningen och blir snabbt
dödlig.

Aspergillus
Orsakar vid infektion Aspergillos vilket är en allvarlig opportunistisk infektion för AIDS-,
leukemi-, och transplantationspatienter.
Det finns många arter men få som kan infektera människa och lokaliserar sig i så fall i
lungan där den bildar hyfer med svampbollar med kolonier, kan också uppkoma kolonier i
bihålorna, öronen och ögon.
Allvarlig aspergillos kan ge nekrotiserande pneumoni och infektion av andra vitala organ.
Diagnos ställs med mikroskopi och odling.

Behandling
Vaccinering fungerar dåligt men mediciner som angriper särskilda beståndsdelar hos
svampar kan fungera. Annars är det kirurgi som gäller för att avlägsna infekterade
områden
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Antigenvariation
Undvika immunförsvaret.
infektion kan vara längre
Energibersparande, uttrycker bara gener som verkligen behövs
Underlätta adaptering till nya miljöer
underlättar reinfektion och superinfektion
Giardia:
Trophoziot: variabel surface prtiein på ytan VSP, 150-200st som kan variera sig med. finns
bara 1 som uttrycs åt gången. immunodominant!
Många av genera transkriberas, sedan sker nedbrytning av mRNA, bara en typ av mRNA
som blir klar.
Vaccein: giardia med många VSP, ge till råtta. sjuk-frisk. När man infektera nästa gång blir
den inte sjuk, ak mot alla VSP finns.
Candida:
opportunist, epitelial adhesin-gen (EPA) binder till epitel till urinvägar. omgivningen
påverkar epigenetisk reglering, vilket EPA som ska uttryckas. känner av lågt NAD+
Pneumocystis:
MSG: major suraface glycoprotein, många MSG-gener finns, vid transkription finns bara
en på ytan.
Candida albicans:
adhesin har 9 proteiner,
Plasmodum falciparum:
nya ytproteiner uttrycks, hjälper adhererar till blodkärl och andra rbc.
Måste känna igen alla typer för att bli immun, tar tiid att utveckla immunite mot mikrober
med antigenvariation.
Vid en och samma infektion kan det också ändras vilket protein som uttrycks.
Antigenvariation: öka överlevnad.
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Bakterier
Taxonomi
Det syftar till att dela in bakterier beroende på egenskaper för att kunna skilja dem åt och
eventuellt kunna utveckla åtgärder. Bakterier hör till egen domän efter indelningen av att
det finns tre typer av ribosomalt kodande DNA.

Familj, släkte och art är de mest relevanta för oss.
• Släkte: för morfologi och andra karaktäristika (Staph, Esherichia, Strepto)
• Arten: viktig därför att det är inom den som nya avkommor kan uppkomma, syftar till
metabola egenskaper, sjukdom det orsakar etc.
Genom att jämföra likheter hos organismer kan man dela in dem i hierarkier, likaså för
bakterier.

Genom att färga bakterier med gramfärgning (kristallviolett) kan man dela in alla bakterier
beroende på olika strukturer i cellväggen:
• Grampositiva (behåller färgen)
• Gramnegativa (avfärgas av lösningsmedel)
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Idag används moderna metoder för att identifiera bakterier via kontroll av närvaro eller
frånvaro av speciella biokemiska markörer. Detta kan exempelvis göras via speciella
antikroppar riktade mot vissa karaktäristiska på cellen.
För att klassificera släkten, arter, subtyper och kloner förlitar man sig främst på DNAanalyseringar för denna uppdelning i mer än 5 000 olika bakteriesläkten. Dessa
identifierades dock först via några av metoderna ovan som morfologi, biokemisk
uppbyggnad, färgningsegenskaper (grampositiva och gramnegativa) och metabola
egenskaper (anaeroba och aeroba).
Bakterier namnges med ett släktnamn initialt och ett specifikt deskriptivt epitet efter,
vilket tillsammans genererar artnamnet.
• Streptococcus pyogenes: varbildande
• Streptococcus pneumoniae: lunginflammationsframkallande
Båda tillhör släktet streptokocker från grekiskans streptos, kedja och kokkos, bär.
Dessa bakterier kan sedan delas upp i mindre klasser beroende på olika cellytantigen. De
kan också bilda undergrupper beroende på toxinsyntes, antibiotikakänslighet samt andra
kriterier beroende på bland annat DNA-sekvensering.
Bakterienamn skrivs alltid med kursiv stil.

Atypiska bakterier
• Mycoplasma: bakterier utan cellvägg, kan ge lunginflammation
• Chlamydiofila: obligat intracellulära, växer inuti celler.

Typning
Typindelning är under artnivå och bestäms av de olika varierande egenskaper som kan
finnas hos bakterier inom samma art. Det kan baseras på:
• Kapsel: vilka antikroppar som kan angripa kapslar, vacciner beror på att man har rätt
kapseltyp
• LPS: se vilka antikroppar fastnar på LPS
• Cellväggsproteiner
• Metabola och virulenta egenskaper
• DNA-sammansättning
• Antibiotikaresistens: beror dock oftast på plasmider
• Bakteriofager

Odling eller PCR
För att undersöka bakterier:
• Odling:
• Enkelt och billigt
• Man får en levande bakteriestam som man kan utföra komplementerande tester på.
• Tidskrävande
• Risk att inte upptäcka det man vill hitta eftersom utodlingsvolymen är låg
• Exant identifiering svår
• PCR
• Tar kortare tid och kan hantera en större volym
• Kan detektera döda bakterier
• Kräver inte erfaren personal
• Dekekterar bara begränsat mängd patogener: man väljer primers för att leta efter
särskild gen som motsvarar visst toxin t.ex.
• Dyrt
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Allmänt
Bakterier är prokaryoter med en storlek på kring 1 µm. Cellerna innehåller ett genom i
form av DNA samt det biokemiska maskineriet för att transkribera dessa och bilda
proteiner. Proteiner för metabolism och biosyntes finns i närheten av plasmamembranet i
cellen.
Replikationen sker via celldelning som kan ske på lite olika sätt beroende på olika miljöer,
metabolism och släkte.
Kärnan existerar inte hos prokaryoter (saknar omgivande membran) och de saknar även
en rad organeller som mitokondrier, golgiapparat och endoplasmatiskt retikel. Vidare
använder de sig av mindre ribosomer på 70S och har ett plasmamembran som helt saknar
steroler.
Cellväggen består hos de flesta prokaryoter av ett peptidoglykanlager som skyddar
plasmamembranet från omgivningen. Det gör att de överlever vid höga osmotiska tryck,
extrema temperaturer och torka där eukaryota celler inte överlever.
Bakterier skiljer sig åt genom morfologi, metabolism, antigen och genetik. Av dessa utgör
form ett lätt sätt att karaktärisera olika bakterier på:

• En rund bakterie som Staphylococcus kallas en coccus
• En stavformad som Escherichia coli kallas en bacillus.
• En spiralformad kallas en spirillum.
Vissa bakterier bildar även aggregat i druvliknande former som Staphylococcus aureus
eller diplococcus som vid Streptococcus.
Gramfärgning är ett enkelt och kraftfullt test för att skilja bakterier åt kliniskt för att kunna
välja behandling. De färgas först med kristallviolett för att sedan sköljas med en vätska
som innehåller jodid. Överskottet tvättas bort med en acetonbaserad avfärgare och vatten.
Ett motfärgningsmedel, safranin, adderas till provet och färgar alla avfärgade celler.
• Grampositiva bakterier blir lila eftersom den första färgen fastnar i det tjocka
peptidoglykanlagret som omger cellen.
• Gramnegativa bakterier har ett tunt sådant lager som inte kan hålla kvar färgen
och blir därför färgade röda av safraninet.
Färgningstekniken ger inte ett korrekt resultat på gamla och antibiotikabehandlade
mikroorganismer. Mycobakterier kan inte karaktäriseras via gramfärgning på grund av ett
yttre vaxlager och mycoplasma, som saknar ett peptidoglykanlager.
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Cytoplasmastruktur:

G- och G+ -bakterier har en liknande intern struktur men skiljer sig åt gällande
uppbyggnaden av cellväggen. I cellen finns den DNA-kromosomen, ribosomer, mRNA och
proteiner samt metaboliska organeller.
DNAt är dubbelsträngat och cirkelformat och ligger inte i kärnan utan i nukleoiden.
Vidare saknas histoner vilket således även innebär att nukleosomer inte bildas.
Förutom den enda kromosomen finns även plasmider (oftast i gramnegativa bakterier)
som är mindre cirkulära dubbelsträngade DNA-strängar i cytoplasman som ofta kodar för
exempelvis antibiotikaresistens.
Eftersom ett kärnmembran saknas sker proteinsyntesens translation samtidigt som
transkriptionen. Ribosomen är som sagt mindre än i eukaryoter och består av en stor
subenhet på 50S och en liten på 30 (eukaryoter 60 och 40S). Till skillnad från eukaryoter
innehåller bakteriemembranet inga steroler (förutom i mycoplasmer) och i detta membran
sker många av de funktioner, som elektrontransportkedjan och energiproduktion, som i
mänskliga celler sker i mitokondrien. En organell som inte finns i eukaryoter är däremot
mesosomen som är viktig när cellen ska dela på sig.
Externa strukturer:
Vissa G+ och G- bakterier omges även av en kapsel som består av proteiner eller
polysackarider. Det kan också kallas slemlager om den sitter lite löst fast vid cellen.
Kapseln är viktig för att skydda bakterien då den innehåller få antigen och dessutom är
antifagocytisk samt utgör en viktig virulensfaktor. Vidare kan den mediera adhesion av
andra bakterier och skydda mot toxiner. Bakterier med kapsel kan även gå samman och
bilda samhällen i så kallade biofilmer. Här skyddas bakterierna från antibiotika och
fagocyter genom en stor gemensam kapsel.
Flageller är replika propellrar som bildas av ihåliga
cylindrar av proteinet flagellin och är fästa i
plasmamembranet och hos gramnegativa även i
det yttre memebranet (flagellin kan kännas igen av
viss TLR). De bildas genom att flagellinerna rör sig i
flagellens inre och adderas på toppen tills
strukturen nått sin fulla längd. Rotationen skapas
sedan genom ett inflöde av protoner, H+, som i
elektrontransportkedjan och 256 H+ ger ett varv.
Ankringen i membranen görs via en basalkropp
och en bakterie kan ha en eller flera flageller som
möjliggör transport av cellen mot näring och från
toxiner. Uttrycker antigener.
Fimbrierna eller pili är hårliknande strukturer som
byggs upp av pilinsubenheter. De är mycket mindre
än flageller och det finns flera hundra fimbrier på en bakterie.
Funktionen är att adherera till andra bakterier och till värdceller och dessa är således en
mycket viktig virulensfaktor. Toppen på fimbrierna innehåller ibland lektiner som binder till
specifika sockerarter på målcellen.
F-pili (där F står för fertilitet) är en längre undergrupp som binder till andra bakterier och
leder till överföring av gener via konjugering. Dessa kodas för av plasmider.
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Bakterier har också möjligheten att pumpa ut saker, t.ex. antibiotika, från bakterien genom
plasmamembranet. Det görs också genom energikosumption i form av ATP, det bildas då
en ”nål” i membranet där toxinerna förs ut.

Celldelning
Det är det sätt genom vilket bakterier förökar sig.
Först dupliceras kromosomen vilket ger en tillväxt av
modercellen. Sedan bildas en invagination av
membran och peptidoglykanlager, mitt i cellen mellan
de två blivande dottercellerna. Var septat bildas
bestäms av proteinkomplex som binder till en
proteinring som ligger på insidan av
plasmamembranet. DNAt binder sedan till
membranet vilket leder till en slutning av septat och
bildningen av två celler.
Sporer bildas av vissa grampositiva bakterier men
aldrig av negativa. Dessa former av bakterier bildas
under svåra förhållanden som brist på näring och
innebär en konvertering från en vegetativ till en
vilande fas. Sporen är en dehydrerad, flerlagrad
struktur som skyddar bakterien och tillåter den att
existera utan att verka. Den innehåller en komplett
kopia av kromosomen samt endast ett fåtal
ribosomer och essentiella proteiner. Den omges
av:
• Ett inre plasmamembran
• Två lager peptidoglykaner
• En yttre keratinliknande proteinkappa.
Detta skyddar genomet från intensiv hetta,
strålning, enzymer och kemiska ämnen och gör att
de kan överleva i sekel. Antibiotika verkar bara på
metaboliskt aktiva bakterier.
Det är en minskad koncentration specifika nutrienter som aktiverar sporbildningskaskaden.
Detta innebär bland annat bildning av mRNA som krävs och en utpumpning av antibiotika
och toxiner. I sporen stängs sedan innehållet in och inom 6-8 timmar är processen färdig
och en spor har bildats. Denna kan sedan återgå till ett vegetativt tillstånd via mekanisk
eller kemisk retning, närvaro av vatten samt vissa nutrienter. Från en spor till en vanlig
bakteriecell tar det omkring 90 minuter under vilken tid den tar upp vatten, sväller, förlorar
sin proteinkappa och bildar en, jämfört med modercellen, identisk cell. Denna process
kallas germinering. Sporer kan dödas via autoklavering i minst 20 minuter i en temperatur
på 120 grader.
Energiproduktion
Det kan ske på tre sätt:
• Aerobt: syre krävs som slutlig elektronacceptor
• Anaerobiskt: annan oorganisk substans fungerar som elektronacceptor,
• Facultativt: växer både med och utan syre
• Indifferent: växer utan syre även i miljör MED syre.
• Fermentation: Organisk metabolit från ”fermenterbara substrat” fungerar som slutlig
elektronacceptor, t.ex. socker.
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The organisation and chemical structure of the cell wall in Gram-positive and
Gram-negative bacteria and the significance of this in relation to virulence,
host defence and antibiotic sensitivity.

Strukturen och innehållande komponenter i cellväggen är det som skiljer gramnegativa
från grampositiva bakterier. Väggen är specialiserad för bakterier och utlöser därför
immunsvar via PRR/Pattern Recognition Receptor (PAMP-receptorer) som Toll-lika
receptorer.
Många prokaryoter har ett omgivande lager av peptidoglykaner utanför plasmamembranet
med få undantag. Detta hjälper, genom en viss rigiditet, till att bestämma cellens form och
utanför detta lager har gramnegativa celler ett yttre membran.

Grampositiva bakterier (bild A)
Dessa har en tjock vägg med flera lager som till största delen består av peptidoglykan
kring plasmamembranet. Detta byggs upp av ett nätverk som tillåter metaboliter att
diffundera till och från cellen (plasmamembranet bestämmer vilka som passerar detta).
Lagret bildas av en polysackaridpolymer av:
1. NAG: N-acetylglukosamin
2. NAM: N-acetylmuraminsyra
Kedjorna av NAM och NAG sammankopplas med peptidbindnigar mellan länkande
aminosyror. De kan vara av typ L och inte endast av typ D som hos människor.
Peptiderna är fästa på NAM och består av tre aminosyror varav två varierar mellan olika
arter.
Peptidoglykanlagret är nödvändigt för cellens struktur, replikation och överlevnad i relativt
ogästvänliga miljöer där lagret kan försvåra fagocytos och inducera feber. Penicillin och
andra antibiotika kan göra att bindningarna inom lagret blir svagare och på så sätt döda
cellerna. Det mänskliga enzymet lysozym, som finns i tårar, svett och mukos, bryter ned
glykandelen i lagret vilket leder till att ett stort osmotiskt tryck bildas mellan in- och utsida
och bakterien dör.
Förutom peptidoglykanlagret innehåller cellväggen även teikoid- och lipoteikoidsyra
samt komplexa polysackarider. Teikoidsyror är vattenlösliga och kovalent bundna till
peptidoglykanerna och livsviktiga för cellen. Lipoteikoidsyror är fästa i plasmamembranet
och binder även till en fettsyra. Dessa molekyler utgör viktiga adhesionsmolekyler och
utgör även antigen. Teikoidsyror är även viktiga för cellens virulens medan lipoteikoidsyror
kan fungera som svagare endotoxiner.
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Gramnegativa bakterier (bild B)
Dessa cellväggar är mer komplexa än de hos grampositiva bakterier. Strukturellt finns två
lager utanför plasmamembranet hos gramnegativa bakterier.
Direkt utanför finns ett tunt peptidoglykanlager utan teikoid- eller lipoteikoidsyror.
Utanför det finns ett yttre membran. Mellan de båda membranens ytor finns det
periplasmatiska rummet som bland annat innehåller hydrolytiska enzymer som bryter
ner makromolekylära metaboliter. Bland dessa enzymer finns proteaser, lipaser, fosfataser,
nukleaser och kolhydratnedbrytande proteiner och hos virulenta bakterier även enzymer
som kollagenaser, hyaluronidaser och proteaser. Enzymer här kan även skydda mot
antibiotika genom att bryta ned dessa.
Det yttre membranet är unikt för gramnegativa bakterier och skapar cellens form och
skyddar mot proteiner som t.ex. lysozym samt pH-förändringar hos enterobakterier i
tarmsystemet. Det yttre membranet har två lager och det inre lagret hos bakterier
innehåller normala fosfolipider. Det yttre är istället rikt på lipopolysackarid (LPS) som
endast hittas här. Den består av lipid A (ankras i det inre lagret av yttre membranet), en
polysackarid och ett yttre O-antigen. LPS kallas även endotoxin då den är en kraftfull
aktivator av immunförsvaret (det är lipid A som känns igen) genom att verka på B-celler,
makrofager och dendritiska celler som bildar cytokiner (IL-1,6 och TNF) vilka aktiverar en
inflammation och feber och i värsta fall chock. Om mycket endotoxin hamnar i blodet
(frigörs bland annat vid fagocytos av bakterien) kan man drabbas av intervaskulär
koagulation.
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Proteinkoncentrationen i det yttre membranet är högt men antalet olika proteiner är
begränsat. Vissa är transmembrana och bildar porer genom membranet genom vilka
metaboliter mindre än 700 Da kan flöda. Plasmamembranet och det yttre sitter ihop i
adhesionspunkter (där det yttre membranet även kan byggas på) medan
peptidoglykanlagret är bundet till det yttre via lipoproteiner. Vissa antibiotika verkar genom
att förstöra det yttre membranet och detta tillsammans med lysozym ger osmotiskt
instabila bakterier som lyserar.

Genetik
Genomet är den sammanlagda kollektionen av gener som kodar för bakterieproteiner
både i kromosom och i extrakromosomala element. Kromosomen skiljer sig från
människans genom att vara cirkulär (men dock bestå av dsDNA precis som hos oss) och
innehålla runt 5 miljoner baspar (0,5 till 6 Mbp) i en längd på omkring 1 mm (hos
människor runt 1 meter). Detta är runt 1 000 gånger så långt som cellens diameter varför
den måste vridas i så kallade super coils för att få plats. Antalet gener är hos en bakterie
omkring 500 till 8 000 jämfört med en människas 25 000.

Operoner
Genomet innehåller ett antal operoner som i sin tur innehåller ett antal gener. Operoner är
en grupp gener som har en promotor som när den blir aktiverad leder till att samtliga gener
inom operonet uttrycks. Detta gör att exempelvis alla enzymer i en viss enzymatisk väg
kan skapas på en gång om den extracellulära miljön förändras.
Eftersom bakterier är haploida sakner deras enda kromosom en liknande att bilda par
med vilket gör att mutationer får ett större uttryck. Denna enda kromosom saknar även
histoner och således nukleosomer och får sin tredimensionella struktur tack vare
polyaminer.
Förutom kromosomen finns ibland extrakromosomala element som:
• Plasmider
• Bakteriofager (bakteriella virus).
Dessa är oberoende från resten av genomet och kan överföras mellan celler. Detta sker
framförallt bland patogena bakterier och kan skapa nya former genom att egenskaper,
som antibiotikaresistens, överförs. DNAt kan i mottagarcellen antingen integreras i
kromosomen eller existera som en stabil plasmid eller ett bakteriellt virus och överföras till
dotterceller vid celldelningar.

Plasmider
De är små genetiska element som replikeras oberoende av kromosomen. Dessa är
precis som resten av genomet uppbyggda av dsDNA i en cirkel på mellan 1 500 och
400 000 baspar. Plasmider som kan överföras och sedan integreras i andra cellers
kromosomer, kallas episomer, och finns bland annat hos E. coli.
Innehållet i plasmiden är ofta inte essentiellt men kan innebära en fördel som
antibiotikaresistens, toxiner, virulensdeterminanter eller andra gener som ger
tillväxtfördelar jämfört med andra bakterier. Antalet plasmider
som bildas genom replikation varierar beroende på plasmid
från 1 till 50.
Större plasmider som fertilitetsfaktor F i E. coli kan
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överföras genom konjugering mellan en cell och en annan och innehåller all information
som krävs för denna överföring, se nästa fråga. Andra plasmider överförs via
transformation eller transduktion och kan även adderas till kromosomen eller bildas från
denna om den innehåller IS-element, se nedan.

Bakteriofager
De är bakteriella virus som kan överleva utanför värdceller genom att de då har en
proteinkappa som skyddar DNAt eller RNAt. Bakteriofager
infekterar bakterier på samma sätt som virus infekterar
människoceller som replikeras till stora antal eller får
cellen att lysera. I vissa fall adderas till och med det virala
genomet till kromosomen som kan innehålla exempelvis
toxingener. Generna kommer dock inte att bli aktiva så
länge värdcellen producerar ett repressorprotein som gör
att dessa inte kan ta sig loss och replikeras på egen hand.
Detta kan dock ske om cellen utsätts för stress och
syntesen av proteinet slutar. Denna reaktion signalerar till
viruset att cellen är sjuk och att det är dags att ta sig
vidare.

Transponsoner
De kallas även hoppande gener
och är mobila genetiska element
som kan överföra DNA inom en
cell. Detta kan ske från en
position till en annan i genomet,
mellan plasmider eller mellan
plasmid och kromosom.
De enklaste transposonerna
utgörs av insertion sequenses, IS-element, och är mellan 150 och 1 500 baspar. De har
inverterade segment på sidorna av IS-elementen på 15 till 40 baspar. IS-elementen
innehåller endast genen för sin egen förflyttning, med andra ord enzymet transposas,
tnp.
Andra gener som kan finnas i mer komplexa transposoner är bland annat
antibiotikaresistens och toxiner. Dessa flaneras på var sin sida av ett IS-element som
kodar för förflyttningen. När en transposon ska adderas till genomet kan detta ske var som
helst. Om detta sker mitt i en essentiell gen dör mottagarcellen.
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DNA-upptag
Utbytet av genetisk information kan ske på tre principiellt olika sätt:
• Konjugering innebär att mottagare och donator fysiskt paras ihop.
• Transformering innebär en inkorporering av exogent eller främmande DNA.
• Transduktion medför en överföring av gener mellan två bakterier via ett virus. Inne i en
cell kan sedan en transposon hoppa mellan olika DNA-molekyler och därmed förändra
sitt uttryck.

Konjugering
Det kan utföras av de flesta bakteriearter och sker oftast mellan mikrober inom samma
eller liknande art. Då kan stora plasmider föras över som sprider gener för t.ex.
antibiotikaresistens. Processen sker genom direkt kontakt mellan de två cellerna, via Fpilus (fertilitets-pilus), där den ena fungerar som mottagare (hona) och den andra som
donator (hane). Vilken cell som blir hane och vilken som blir hona beror på innehållet i
cellerna.
Bakterien som i cytoplasman har en F-plasmid, den konjugerande plasmiden, blir hane.
F-plasmiden innehåller alla gener som behövs för sin egen överföring, förmågan att bilda
F-pili och replikera DNA. När F-plasmiden har överförts blir mottagarcellen även den en F+
hancell.

Generna som överförs existerar i form av en enkelsträngad molekyl, ssDNA. Det skapas
av ett plasmidkodat protein som kapar den ena strängen av dsDNAt i ori (site of origin för
replikation). Därefter rullas denna enkelsträngade kopia upp i super coils, och överförs till
mottagarcellen.
I båda cellerna skapas sedan en komplementär ny sträng och dsDNA har återigen bildats.
I mottagarcellen kan dock DNAt istället för att bilda en ny plasmid även inkorporeras i
kromosomen genom att hitta ett komplementärt DNA-fragment och helt enkelt addera sig
själv till kromosomen. Även delar av donatorns kromosom kan följa med i processen.
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Transformation
Det är en process där en bakterie tar upp fragment av naket DNA som finns i omgivningen
och inkorporerar detta i sitt genom. DNAt kan komma från andra bakterier av liknande
species för att vara komplementärt med bakterien och kunna användas. De arter som
naturligt kan genomgå transformation och ta upp lösliga DNA-strängar kallas kompetenta
bakterier. Detta uppstår en tid innan en population hamnat i den stationära tillväxtfasen,
under slutet av den exponentiella tillväxten. Denna princip ökar variationen inom en
population.

Transduktion
Denna mekanism medieras av virus, närmare bestämt av bakteriofager, som tar upp DNA
och paketerar detta i en proteinkappa. Generna överförs via denna kappa till nya celler
genom att bakteriofagen binder till specifika receptorer på bakterieytan. DNAt injiceras
sedan genom membranet och replikeras i cytoplasman eller inkorporeras i kromosomen.
Om det första sker skapas stora mängder DNA samt en syntes av fager sker. I dessa fager
packas det virala DNAt men även i vissa fall plasmider eller bitar av kromosomen.
Bakterien lyserar på grund av denna process och fager med innehållande DNA frigörs och
kan sedan infektera andra bakterier.
Om det överförda fragmentet är en plasmid kommer denna att replikeras och överföras till
dottercellerna medan en bit kromosomalt DNA måste integraveras via homolog
rekombinering för att behållas. Detta kräver två komplementära ytor att binda in till, en i
början och en i slutet på den enkla strängen. En cirkulär behöver endast en yta som är
komplementär eftersom denna kan addera strängen som vecklas ut till en rak molekyl.

Överföringen av genetiskt material mellan närliggande arter av bakterier innebär att
antibiotikaresistens lätt kan överföras antingen via konjugering eller via transformation från
bakterier som dött. Detta kan dock också skapa en större mångfald bland bakterier samt
snabbare anpassa dem till varierande omständigheter i exempelvis miljön. När det gäller
antigener kan generna för dessa även överföras och göra det svårare för immunförsvaret
att känna igen patogener från exempelvis kommensala, snälla, bakterier. Kommensala
bakterier har sin naturliga hemvist på eller i människokroppen och utgör inget större hot för
oss. Även virulensalstrande gener som förmåga att bilda toxin, undvika immunförsvar eller
skapa kapsel kan överföras på detta sätt och kan göra kommensala bakterier virulenta.
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Bakteriella toxiner
Bakterier har både endotoxiner och exotoexiner:
• Endotoxiner: Kan vara komponenter i cellväggen, t.ex. LPS, som triggar igång en
inflammationsreaktion i kroppen.
• Exotoxiner: Den viktigaste gruppen, det är proteiner som frisätts medvetet från både
gramnegativa och grampositiva bakterier. Dessa inkluderar cytolytiska enzymer och
receptorbindande proteiner som dödar eller ändrar en cells funktion. Då de skadar
värden utgör toxiner en mycket viktig virulensfaktor och aktiverar även antikroppar och
immunsvar som sedan kan göra att man blir immun mot toxinet.

Toxiner och farliga enzymer kan verka lokalt eller systemiskt och påverkar då hela
kroppen. Vid toxinförgiftning så har man bara fått i sig själva toxinerna.
Lokala effekter kan vara:
• Döda celler
• Förstöra vävnad
• Hämma immunsystemet
Systemiska effekter kan vara:
• Specifik effekter på celler eller organ
• Ospecifika effeker på många organ runt om i kroppen
• Överstimulering av immunsystemet.

Toxinoser
Jämfört med mycket annat som är giftigt för kroppen är bakteriella toxiner väldigt potenta
för att orsaka sjukdom. Exempel är:
• Enterotoxin från E.coli: vanligaste orsaken till diarré
• Matförgiftning: Staph aureus
• Botulism: Clostr botulidum
• Tetanus: Clostr tetani
• Difteri: Corynebacterium difteria
• Kolera: Vibrio cholerae
• Pertussis
• Anthrax
• Hemolytisk uremisk syndrom (HUS): E.coli (EHEC).
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Klassifikation
Beroende på vilket perspektiv man ser ifrån kan man dela in bakteriella toxiner i kategorier.
Bakteriella proteintoxiner är viktiga virulensfaktorer och goda immunogener (aktivera
immunförsvaret). Dock är de mycket potenta som gifter, botilidumtoxin är det mest giftiga
toxinet och kan dessutom undgå immunförsvaret eftersom det är så litet.
Basering på målvävnaden:
• Membranaktiva toxiner (a-toxin)
• Enterotoxiner - verkar i tarmen (E.Coli)
• Neurotoxiner - verkar på neuron (Tetanus, Botilidum)
• Cytotoxiner - verkar på celler (Diftera)
• Hemolysiner - verkar på blodkroppar
• Superantigen
Basering på enzymtyper:
• Cellmembransskadande toxiner - Hemolysiner: förstör alla typer av celler, inte bara
RBC
• Fosfolipaser: kan också vara hemolysiner, klyver fosfolipider i cellmembran
• Lipaser: nedbrytning av fetter
• DNas: nedbrytning av DNA för att använda till eget genom
• Proteas: för att komma åt aminosyror
• Kinaser: aktivering av proteiner, kan t.ex. aktivera plasmin så att fibrinnätverk löses upp
• Koagulaser: aktivatorer av koagulation så att immunceller inte kommer dit
• Cytotoxiner: dödar celler direkt
Basering på hur toxinet angriper celler:
• Plasmamembranet
• Bilda porer - lys (t.ex. a-toxiner)
• Fosfolipaser - nedbrytning av fosfolipider
• Detergentlika - som diskmedel, också nedbrytning av membranet genom att dra ut
membrankompontenter.
• Intracellulära mål
• A-B-toxiner
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Plasmamembrantoxiner
a-toxin är exempel på membrantoxin som bildar en por i membranet. Det är 7 molekyler
som sätts ihop till en ring. Detta är ett sätt att förändra permeabiliteten vilket kan leda till:

Exempel på detta är C. perfringens som orsakar stora vävnadsskador, gasband, genom att
frisätta exotoxinet a-toxin.

A-B-toxiner
Många intracellulärt verkande toxiner är uppbyggda av två subenheter och kallas då A-Btoxiner:
A: Aktiv subenhet
B: Bindande subenhet
B-subenheten binder till en receptor på cellytan (Glykolipider, Glykoproteiner, Protiner,
Kolesterol etc.) samtidigt som A-subenheten tar sig genom membranet och in i cellen för
att ge skada. Detta kan ske genom att den fungerar som:
• Proteas (DT, CT)
• Deamidas (Shiga)
• DNAs (Tet, Bot)
• ADP-ribosyltransferas: föra över ADP-ribos från NAD till annan molekyl i cellen
• N-glykosidas
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Difteratoxin
Det har en A-subenhet som inaktiverar elongationsfaktor 2 som deltar i translationen i
proteinsyntesen. Detta gör att inga nya proteiner kan bildas och cellen dör.
EHEC står för enterohemorhagisk E.coli-infektion som kan orsaka HUS (hemolytisk
uremisk infektion). Bakterierna växer på kolonepitelet och producerar shiga-likt toxin som
liknar difteratoxinet. I kolon klaras detta av eftersom kroppen anpassat sig till slitage i
kolon. Men det absorberade enzymet skadar njurar och benmärg och kan leda till livslång
dialysbehandling eller transplantation.

Koleratoxin
Det har flera A-subenheter som kommer försätta adenylatcyklas i aktivt tillstånd så att
cAMP-nivårna ökar mycket i cellen. Det görs genom att en ADP-ribosenhet överförs till ett
Gs-protein från NAD och göra att detta ständigt är aktiverat. G-proteinet aktiverar i sin tur
ständigt adenylatcyklas som syntetiseras cAMP. När koncentrationen av denna går upp i
cellen kommer en rad nutrienter (natrium, vatten, klorid, kalium och vätekarbonat) att
transporteras ut ur cellen. Då toxinet verkar i tarmen drabbas man av diarré samt celldöd
av epitelet.

Botulism och Tetanus
Båda toxinerna fungerar på samma sätt, A-B-toxiner/Endopeptidaser, men angriper olika
celler därför att B-delen är olika men A-delen samma.
Botox tar sig till motorändplattan hos motoriska nerver och blockerar frisättningen av ACh
genom att klyva SNAREs så att veskel med ACh inte kan fusera med membranet
presynaptiskt.
Tetanus-toxinet verkar på samma sätt men tar sig till hämmande interneuron i framhornet i
ryggmärgen. Där blockeras frisätting av deras NT så att dessa hämmande interneuron inte
kan signalera till motoriska nerver. Vanligtvis kör inte motoriska nerver på 100% pga dessa
hämmande interneuron men den funktionen är nu borta.
Vid sådana typer av förgiftningar ger man curare så att man blir förlamad, därefter sätter
man in respirator och låter kroppen ta hand om toxinerna självt.

John Ivarsson, KI Läkarprogrammet, T4

Superantigener
Det är en speciell grupp toxiner som binder samtidigt till en T-cells TcR och ett MHC IIkomplex med eller utan närvaro av antigen. Detta aktiverar T-celler och kan leda till svåra
autoimmuna reaktioner då T-celler som inte träffat på sitt optimala antigen aktiveras ändå
och frisätter IL-1 och 2 för aktivering av andra T-celler och eventuellt antikroppsbildning.
Den massiva aktiveringen av T-celler kommer leda till massiv cytokinfrisättning vilket kan
orsaka hög feber, chock etc. Man får alltså en felaktig cytokinbild.
Detta antigen kan vara en kroppslig molekyl och alla celler som uttrycker denna riskerar att
dödas. Vidare kan de aktiverade T-cellerna dö och den specifika klonen förloras ur
kroppen.

Bakteriell Adhesion
De flesta bakteriella infektioner börjar med att bakterierna tar sig igenom slemhinnor i t.ex.:
• GI-kanalen
• Urinvägar
• Övre luftvägar
För att skydda oss mot detta finns primära mekanismer som ser till att begränsa
infektioner.
• Lågt pH
• Peristaltik och flöde som har riktning ut ur kroppen
• Lokala immunceller som snabbt kan bekämpa eventuella patogener
För att bakterer ändå ska kunna infektera kroppen krävs vidhäftning till endotel, vilket
utförs av adhesiner. Dessa är faktorer som binder till cellerna på olika sätt. Det är också
viktigt att bakterien har genom för toxicitet för att symptom ska kunna utvecklas, annars
tjänar adhesionen ju inget till. Det betyder också att normal bakterieflora som utvecklar
toxicitet och adhesiner kan utgöra ett hot mot värden.

Adhesiner
Det finns två kategorier:
• Fimbrier: Pilus/Fimbrier.
• Fimbrier är en kompositstruktur med flera proteinkomponenter. Det yttersta protein
sätts på först på basen och därefter sätts frimbrillinet på inifrån. Det är det yttersta
proteinet som adhererar till cellen - FimH.
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• Icke-fimbrella: kan vara membranproteiner, cellväggsproteiner alternativt
biofilmskomponenter eller kolhydrater.
Adhesionen sker oftast mycket specifikt till en särskild ligand som ofta är kolhydrater
(disackarider), detta binds alltså till FimH på fimbrien.

E.coli
Denna bakterie kan orsaka urinvägsinfektioner och ascenderar i urinvägarna och
adhererar till urotelet för att åstadkomma detta. Det finns olika typer av urinvägsinfektioner:
• Cystit: infektion i blåsan
• Pyelonefrin: infektion i njuren
• Urosepsis: systemisk urinvägsinfektion som spridit sig.
• (Asymptomatisk).
Urinvägspatogena E.coli har FimH som adhesin och som adhererar till mannos på
urotelceller. Dessutom har de toxiner och särskilda kapslar som skyddar mot
immunförsvaret.
E.coli som orsakar pyelonefrin har istället PapG som adhesin som binder till glubosider i
njurvävnaden men det kan också förekomma andra receptorpreferenser.
Därför kan variationer i genen som kodar för det yttersta proteinet styra målpreferensen
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Helicobacter pylori
De binder först lite till magslemhinnan och orsakar en liten inflammation. Därefter shiftar
de antigen till lewisantigen så att de binder ännu starkare till slemhinnan.

Enteropatogen E.coli - EPEC
Initialt binder EPEC till epitelet svagt och via Typ-III-sekretionssystem så injiceras ett
bakterieprotein, Tir, som sedan aktiverar transkription av ett adhesionsprotein som EPEC’s
adhesinprotein Intim kan binda till. Det gör att bindningen blir väldigt start.
Följaktligen bildas ett aktinaggregat i tarmepitelet genom polymerisering av aktinflament så
att villiformationen i tarmen störs. Man kan då få svårt att absorbera vatten vilket leder till
diarré.

Nisseria- bakterier
• N. Gonorrhoeae
• N. Meningitidis
Dessa bakterier har fimbrier med mycket stor antigenvariation genom att variera de
proteiner som bygger upp fimbrierna. Stycken som kodar för fimbrier rekombinderas och
sätts ihop i utvalda fragment.

Biofilm-adhesion
På E.coli finns ett protein, CsgB, som kan katalysera en polymerisering/omstruktureing av
CsgA som finns på ytan av biofilmstrukturen. Närverket av CsgA och CsgB binder
samman bakterierna till en struktur - biofilm.
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Bakteriell Invasion
I tarmen finns specialicerade immunceller, M-celler, som kan fagocytera patogena
bakterier och aktivera immunförsvaret. Dessutom finns det bakterier som är invasiva och
som gör att icke-fagocyterande epitelceller tar upp bakterierna via en fagocytliknande
process som kan utföras på två sätt men som gemensamt orsakar en polymerisering av
aktinfilament så att bakterien sjunker in i cellen.
• Zipper-mekanism: Bakterien uttrycker särskilda adhesiner som binder till adhesinreceptorer så att batkeriern sjunker in i epitelcellen.
• Trigger-mekanism: Genom Typ-III-sekretionssystem orsakar bakterien svallvågor så att
den sjunker in i en endosomal vesikel.

Typ-III sekretionssystem
Bakterien bildar en nålstruktur som innehåller en ATP-pump som kopplar samman
bakteriens cytoplasma med eukaryotens och kan pumpa in toxiner.
När bakterier binder med Trigger-mekanismen leder det till en aktivering av WASP-genen
vilket orsakar en omorganisering av aktinfilament i cellen.
Utöver det aktiveras Caspas-1 i cellerna som aktiverar IL-1 och IL-18 som gör att det
påbörjas en inflammatorisk reaktion. Dessutom kaktiveras NF-kB. Så:
• Omorganisering av aktinfilament
• Initiering av inflammatorisk reapsons
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Inne i cellen
Beroende på bakterietyp kan det ske olika saker för att bakterien ska överleva.
• Salmonella-bakterier
• Istället för att endosomen lyserar finns de inne i endosomen och utsöndrar toxiner
och liknande via Typ-III sekretionssystem till makrofagen eller epitelcellen.
• Shigella-bakterier
• Dessa invaderar epitelceller och utsöndrar toxiner via Typ-III sekretionssystem för att
t.ex. inducera apoptos. Vesikeln som de befinner sig i lyserar och de befinner sig då
inne i cellen där de kan polymerisera aktin och inducera inflammation. De förökar sig
och kan sedan migrera till närliggande celer där samma process sker.

Normalflora
Den mänsliga normalfloran består av en komplex flora med över 1000 arter. De flesta av
dessa är anaeroba för att kunna leva i en syrefattig miljö. Några exempel på komponenter
i normalfloran är:
• Bacteroides: största delen
• Eubacterier: näst största delen
• Bifidobakterier
• Lactobacilli
• Enterobacter
• etc..
Eftersom det finns så många arter av bakterier och förökningshastigheten är så stor kan
mutationer snabbt leda till förändringar. Användning av antibiotika slår inte bara på
patogena bakterier utan också på normalfloran som dels kan slås ut delvis men också bli
resistent.
Tyvärr är många av dessa mycket svåra att odla vilket gör att det är svårt att kartlägga
normalfloran.
Hur man får en bra normalflora är en stor fråga och tros variera mellan I- och U-länder:
• I-länder: En god hygien gör att barn exponeras kanske i för liten utsträckning för
bakterier. Kanske de dessutom blir exponerade för fel typ av bakterier för att utveckla en
optimal normalflora.
• U-länder: En sämre hygien gör att barn tidigt utsätts för bakterier och patogener i övrigt,
det kan leda till att dessa barn i större utsträckning uppfattar dessa som ”kroppseget
antigen” då de utsätts tidigt för det. Det minskar risken för att utveckla överkänslighet.
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Tolerans
För att man inte ska få en hypersensivitetsreaktion eller allergi behövs en balans mellan
Th1-svar och Th2-svar.
Normal -> Allergi -> Autoimmunitet

För att få tolerans för normalfloran och att erhålla en så bra normalflora så tidigt som
möjligt så måste alltså barn utsättas för goda bakterier så tidigt som möjligt så att
koloniseringen kan påbörjas. I sjukhusmiljöer kanske det blir så att barnet inte utsätts för
dessa bakterier och uppfattar dem som fientliga vid ett senare skede.
I sjukhusmiljöer finns ju också andra bakterier som är ”fel” bakterier i förhållande till
normalfloran, vilket gör att det kan utvecklas en tolerans även mot dessa.
Först när man vet hur sammansättningen av normalfloran ser ut kan man ju se till att
barnet får det vid födseln.

Bakteriekoncentrationen varierar längs GI-kanalen och koncentrationen blir större ju längre
ner man kommer. De flesta är alltså anaeroba för att kunna överleva på bästa sätt och
lägger sig på mikrovilli i tarmen, det finns väldigt mycket plats eftersom den totala ytan i
tarmen är väldigt stor.
Vid exponering av bakterier så kan det leda till tre scenerier:
• Bekämpning av immunförsvaret
• Carrier state: man bär på bakterierna utan att man skadas
• Bakterierna blir del av normalfloran
Dessutom finns såklart risken att man utvecklar en infektionssjukdom.
Bakterierna i normalfloran kan antingen vara konstanta eller övergående beroende på om
de alltid finns kvar i tarmen eller inte.

John Ivarsson, KI Läkarprogrammet, T4

Funktioner hos normalfloran
Positiva
• Ökat motstånd mot kolonisering av andra bakterier som kan vara patogena.
• Produktion av fettsyror med korta kedjor
• Sänkning av blodkolesterolet genom att konjugera det så att det blir vattenlösligt, det kan
då följa med feaces ut.
• Vitaminsyntes
• Stimulering av immunförsvaret: Sker ffa i tarmen, 75% av antikropparna bildas i tarmen
och då av IgA-typ.
• Stänger BBB
• Minska gasbildning
Negativa
• Kan bli patogena
• Toxinproduktion
• Cancerogenproduktion
• Kan utveckla gener för antibiotikaresistens.

Bakterier i normalfloran som kan bli patogena
• E.coli: från tarmen kan orsaka urinvägsinfektion om de kommer dit. Kan också orsaka
sepsis och meningit
• Bacteroides: kan orsaka abcessbildning
• Clostridium: kan ge gasgangrän och diarré
• Staphylococker och Streptococker: kan t.ex. ge sårinfektioner och sepsis.
Antibiotika kan alltså leda till att koloniseringsmotståndet minskar. Vid överanvändning av
antibiotika kan det alltså orsaka att andra bakterier kan ta överhand och t.ex. producera
toxiner som kroniskt skadar kolon under en längre tid.
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Probiotika
Definition:
• Probiotika: Levande organismer som intas för att förbättra hälsan eller livskvalitet
• Prebiotika: Substans som ökar antalet nyttiga bakterier
• Antibiotika: Substans som dödar eller minskar tillväxten av bakterier

Probiotikas effekter på floran
Vissa positiva effekter har påvisats men hur det fungerar är inte ännu klarlagt.
• Kan se till att andra, mindre bra bakterier, konkurreras ut genom att ta föda och
adhesionsplats ifrån dessa.
• Quorum sensing: kommunikation mellan bakterier, tävlar med de mindre goda
bakterierna.
• Kan bilda prebiotiska substanser så att andra goda bakterier växer bättre
• Stabiliserar normalfloran och ersätter dåliga bakterier.

Probiotikas effekt på värden
Påverkar metabolismen genom att konjugera kolesterol, vitaminproduktion och
nedbrytning av toxiska substanser.
Stimulerar immunförsvaret, kan ge bättre akut immunförsvar mot pågående infektion men
också långsiktigt.
Bidrar också till cellulär aktivering, laktobakterier binder till celler i tarmen och aktiverar
dem.
Bidrar till minskad permeabilitet mellan celler i tarmen, ökar tarmens förmåga att vara en
barriär mot kroppen.

Troliga effekter av Lactobacillus
•
•
•
•
•
•
•

Minskad diarréperiod
Minskad risk att få diarré
Förbättrad tarmbarriär
Minskad tumörincidens
Förbättrat immunsvar
Minskat mjölkallergi
Stabiliserar antibiotikamotstånd
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Antibiotika
Denna typ av läkemedel har tre sätt angripa bakterier, detta för att dessa strukturer är
speciella för bakterier:
• Cellväggen
• Ribosomer - Proteinsyntes
• DNA-syntes
Spektrum
Generellt så kommer smalspektrumantibiotika att bara verka på en smal grupp bakterier,
t.ex. G+ eller G-, vilket är att föredra när man vet vilken bakterie som orsakar infektionen
eftersom man undviker resistens. Bredspektrumantibiotika slår på flera typer av bakterier
men resistensutveckling ökar.
Bakteriostatiskt - Bakteriocidalt antibiotika
BStatiska antibiotika kommer bara hämma bakteriernas reproduktion och utveckling men
inte eliminera dem på egen hand utan måste förlita sig på kroppens immunförsvar för att
det ska ske.
Bakteriocida antibiotika kan istället eliminera bakterierna på egen hand utan
immunförsvaret, t.ex. via b-laktamer.
Selektiv toxicitet
Med detta menas att antibiotika t.ex. kan attackera bakteriella ribosomer utan att påverka
våra eukaryota ribosomer eftersom det finns en viss strukturell skillnad mellan dessa.
AMP, antimikrobiella peptider, skulle också kunna användas men är än så länge
experimentellt.
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Cellväggshämmare
Denna grupp av antibiotika är den viktigaste och är bra för att den är så speciell för
bakterier. Medan proteinsynteshämmare bara stoppar bakterien så kan cellväggshämmare
döda bakterier, de är bakteriocida, och kan användas när immunsystemet inte fungerar
som det ska.
G- -bakterier har dock sämre permeabilitet för antibiotika eftersom det utanför det
periplasmiska rummet finns ett yttermembran med dålig permeabilitet.
Cellväggen är som bekant uppbyggt av peptidoglykaner med proteiner och socker, detta
är vad dessa antibiotika attackerar mot. När det angrips så kan inte bakterierna stå emot
det osmotiska trycket och lyserar.
Kedjor med NAM och NAG kopplas ihop med korsbryggor som består av aminosyror,
antibiotika bryter dessa bryggor
Bakterier har ett enzym, PBP (Penicillin Bindande Protein), som är ett transpeptidas och
som kopplar ihop sockerkedjorna. Cellväggshämmare blockerar detta enzym och verkar
på två sätt.
• Penicilliner: binder till PBP som då inte kan bilda korsbrygga
• Cefalosporiner
• (Monobaktamer)
• Karbapenemer
• Glykopeptider: binder till D-Ala - D-Ala och blockerar inbindningen för PBP
• Vankomycin
• Teikoplanin

John Ivarsson, KI Läkarprogrammet, T4

Penicilliner
Kallas också för betalaktam-antibiotika och kallas det därför att det finns en betalaktamring med varierande sidoringar och sidogrupper.

Smalspektrade penicilliner
• Penicillin V: tas peroralt vid tonsilit, pneumoni. Mycket kommer ut i urin, ger låg biologisk
tillgänglighet
• Penicillin G: tas IV och ger hög biologisk tillgänglighet och bra effekt även vid måttlig
resistens.

En resistensmekanism som bakterier utvecklat är att bilda ett enzym som bryter
betalaktamringen i betalaktamantibiotika så att dess verksamhet förloras.
Enzymet heter betalaktamas.

Betalaktamasresistenta
Genom att göra mer komplicerade sidokedjor kunde man blockera åtkomsten för
betalaktamas och gjordes i peroral och IV-variant. Dock var de smalspekrumverkande och
kunde bara verka på G+ -bakterier då de inte kunde komma igenom G- cellvägg.
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Mot GDå föregående preparat verkade dåligt mot G- utvecklades penicilliner som kunde verka
på just G- bakterier. Detta fungerade bra till G- också började utveckla betalaktamas och
blev då inte lika användbart.

För att få till verksamhet mot G- men också betalaktamas så utvecklades suicidmolekyler
som irriversibelt hämmar betalaktamas, om det finns, så att det andra penicillinet skulle
kunna verka.
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Cefalosporiner
Dessa är breda preparat.
Orala är dock är mycket resistensdrivande och med begränsad nytta och används därför i
liten utsträckning.
IV-preparat används mycket på sjukhus och vid misstanke om G-infektioner och vid oklar
sepsis samt neutropen feber då patienten har låga neutrofiler.
Cefalosporiner finns i 5 generationer varvid den 3:e används idag (Cefataxim), den 5:e är
på utveckling och som troligtvis kommer kunna hjälpa mot MRSA.

Karbapenemer
Dessa finns endast som IV-preparat. De är breda och används i särskilda situationer vid
svåra infektioner då de täcker många bakterier.

______________________
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Glykopeptider
Detta är det andra cellväggsgänget och binder istället till D-Ala - D-Ala och hindrar PBP att
binda in. Dessa är stora molekyler, Vankomycin kommer inte igenom cellväggen och har
därför ingen aktivitet mot G-.

Proteinsynteshämmare
Eukaryoter och prokaryoter har annorlunda ribosomer, därför kan antibiotika verka mot
bakteriers ribosomer utan att i allt för stor grad påverka mänskliga celler.
Det finns ett antal preparat som binder till olika subenheter och andra som binder till den
färdiga ribosomen.
Det finns många olika grupper som angriper på olika nivåer:

MLS
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Tetracykliner
Dessa läkemedel kan användas mot intracellulära bakterier men också mot bakterier som
finns i inandningsluften.

Aminoglykosider
Används bara vid väldigt allvarliga infektioner då de kan ge kraftiga biverkninar; skador på
njurar och hörseln.

Lokalpreparat
• Kloramfenikol: ges som ögondroppar och har hög aktivitet mot G+ och G- men ger
biverkningar. Går effektivt in i CNS och kan därför bekämpa meningit.
• Fusidinsyra: ges också som ögondroppar och lokalbehandling mot hudinfektioner.

Nukleinsyrahämmare
Preparaten i denna grupp hämmar olika steg i DNA-syntesen eller mRNA-syntesen genom
att påverka framställning av nukleinsyror. Dock hämmas bara enzym som inte påverkar
om humana för att inte ge för mycket biverkningar. Men dessa preparat används ändå inte
så mycket.
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Kinoloner
Dessa preparat hämmar DNA-replikation genom att binda till enzymer som medverkar vid
replikationen. Kan verka mot G+ och G- och är mycket effektiva när det inte förekommer
resistens. De används så lite som möjligt men kan vara effektiva då inget annat fungerar.
Verkar mot DNA-gyras och Topoisomeras.
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MIC - Minsta hämmande koncentration
Det är viktigt att man använder den minsta hämmande koncentrationen av antibiotika för
att undvika onödig resistens. Det finns en korrelation mellan infektion och infektionshärd
vilket gör att man kan beräkna minsta möjliga dos som fungerar.

Hur väljer man antibiotika
För att välja den optimala antiobiotikan krävs:
• Kunskap om infektionestyp (pneumoni, ÖLVI osv).
• Kunskap om vilka bakterier som orsakar vilka infektioner.
• Kunskap om vilka antibiotika som fungerar bäst geografiskt.

Resistensmekanismer mot antibiotika
Det råder brist på ny antibiotika, dels för att det tar lång tid att få fram nya preparat.
När det gäller resistens så finns det tre typer:
• Medfödd resistens: Enterococker, G+, har penicillinbindande proteiner
• Mutationer i kromosomala gener: punktmutationer som ger resistens, kinolonresistens
• Överförbar resistens:
• Stafylococker: MRSA
• E.coli: ESBL
Resistens uppkommer genom något av ovanstående mekanismer men även fast det sker
så betyder det inte att just den mutationen överlever, det kräver då att andra bakterier som
inte är resistenta dör ut. Det måste tillföras ett mutationstryck för att de ska utvecklas till
”det bättre”.
Det kan också vara så att resistensen överförs från en bakterie till en annan via något av
de tre mekanismerna för genupptag (transduktion, transformation eller konjugering).
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Mekanismer
G- bakterie:
• Porinkanal: läkemedel kan åka igenom poriner för att kunna verka på target
• Porinen kan stängas till, men då försätts bakterien i ett svältande tillstånd.
• Betalaktaminer
• I periplasmiska rummet kan det finnas betalaktaminaser som bryter ner
betalaktamringen i panicilliner
• PBP
• Mutationer i PBP kan göra att penicilliner inte kan binda in
• Effluxpumpar:
• Dessa ska pumpa ut toxiska ämnen för bakterien, kan uppregleras så att antibiotika
pumpas ut.
• Intracellulära targets
• Mutationer i intracellulära targets så att läkemedel inte kan verka.
Gramnegativ cellvägg
Antibiotikamolekyl
Porinkanal

Yttermembran

Periplasmatiska rummet med
peptidoglykan

Betalaktamas

PBP

Cytoplasmamembran

Effluxpump

Ribosom, DNA-gyras…

Det är väldigt viktigt att snabbt välja rätt antibiotika som fungerar vid rätt infektion då
det kan vara förödande att vänta på kolla om fel antibiotika inte verkar. Rätt från början är
alltså viktigt!

Resistensutveckling
Generellt så finns det två mekanismer för att utveckla antibiotikaresistens och båda kan
bidra. Det är vanligast att G- bakterier utvecklar resistens.
• Hög antibiotikaanvändning
• Spridning av bakteriestammar mellan patienter.

MRSA - MeticillinResistenta Staf Aureus
Resistensen orsakas av ett alternativt penicillinbindande protein, PBP som får försämrad
affinitet för betalaktam. Det är ett särskilt genkomplex, mecA, som orsakar detta. Istället
måste annan typ av antibiotika eller speciella betalaktamer användas.
Spridningen sker främst klonalt.
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VRE - VancomycinResistenta Enterococker
Förändrade enzymer som byter ut D-Ala -D-Ala mot en annan aminosyra som gör att
vankomycin inte kan binda in och hämma PBP kompetetivt. Det finns olika varianter varav
vanA och vanB är plasmidburna och vanC är medfödd resistens men som inte räknas till
VRE.
Genförändringen gör att enzymet istället sätter in D-Lac eller D-Ser.

ESBL - Extended-Spectrum Betalaktamas-producerande tarmbakterier
Den vanligaste resistensen i Sverige, hos ESBL-bakterierna så bryts ett stort spektrum av
betalakamerna ner och är förknippad med hög dödlighet. T.ex. E.coli eller K. Pneumoniae.

Karbapenemresistens
Resistensen motsvarar MRSA men är istället för Karbapen.

PNSP - Pneumokocker med nedsatt penicillinkänslighet eller resistens
Ett upptag av DNA, rekombination med gener från Strep A som ger olika typer av
betalaktamresistens. Det finns höggradig och låggradig resistens, som tur är är höggradig
ovanligt.

Förhindra resistens
•
•
•
•
•

Följa vårdrutiner ang hygien
Följa rekommendationer ang antibiotikaanvändning
Bara ge antibiotika vid lämplig indikation
Korrekt dosering: kort behandling med hög dos bäst
Undvika preparat med stor risk för resistensutveckling

Sammanfattning
De anmälningspliktiga resistenserna omfattar betalaktam- och glykopeptidresistens. ESBL
är den vanligaste typen av resistens i Sverige.
Den viktigaste resistensen är:
• Betalaktamasproduktion
• Ändring av betalaktambindande proteiner.
Överförbar resistens är associerad med högre risk för spridning (via plasmider).
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Resistensspridning

Horisontell smitta: smitta via t.ex. plasmider
Klonal smitta: bakterier klonar sig och infekterar ny patient

Faktorer som påverkar smitta
•
•
•
•

Frikostighet med tabletter
Hög förskrivning i sjukhusen
Spridning på djursidan
Mycket resande

För att upptäcka resistens kan man göra screeningar, antingen klinisk screening eller
screeningodling (skrapa på tonsilerna).
Därefter gör epidemiologisk typning för att försöka upptäcka utbrott i ett tidigt skede.

Sammanfattning
•
•
•
•

PNSP och MRSA sprids främst genom klonal expansion
VRE och EBSL sprids också horisontellt
Smittspårning är viktigt för att undvika spridning
Typning görs främst av bakterieisolat som bär på resistensgenerna, men i framtiden
kanske också för plasmider som bär på resistensen.
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Farmakologi
Allmän farmakologi
• Farmakokinetik:
• Vad kroppen gör med läkemedel, hur läkemedel tas om hand.
• Farmakodynamik
• Vad läkemedel gör med kroppen, hur läkemedel verkar.

Targets - proteiner som är mål för läkemedel
!

Generellt kommer effekten av ett läkemedel att öka med ökad dos inom ett visst område,
innan läkemedelskoncentrationen blir toxisk. Gäller inte för allergiska reaktioner mot
läkemedlet.
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Med den terapeuriska bredden menas att ju större utrymme det finns mellan
koncentration-effekt-kurvan för önskad effekt och för biverkan, desto bättre.

Läkemedels öde i kroppen
1.
2.
3.
4.

Absorbtion
Distribution i kroppen
Metabolism - effekt och senare nedbrytning
Utsöndring - Excrection

Faktorer som påverkar effekten av läkemedel hos enskilde person

Det första som kan uppstå är problem med patientens complience, dvs hur god den är; om
patienten är villig att följa förskrivningen. Absorptionen kan också skilja då man vid
förstoppning hinner absorbera mer av lm än om man har diarré. Kroppsstorlek och fett
bidrar också då vissa lm tenderar att ansamlas i fettvävnad.
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När läkemedlet har administrerats (po, iv, im osv) följer absorbtion beroende på hur det
administrerats. I blodet kan det vara fritt eller bindas till proteiner och distributionen följer.
Därefter kan läkemedlet lagras i vävnader som inte egentligen ska ha läkemedlet eller så
tar sig Lm till den vävnad där det ska verka. När Lm har verkat kan det ske metabolism av
läkemedlet för att sedan utsöndras i urinen.

Transport genom biologiska
membraner

!

• Diffusion genom membranet:
oladdade opolära små molekyler kan
ta sig direkt genom
plasmamembranet. Det vanligaste!
• Gaser: kan gå genom aquaporer/
aquous channels mellan celler
• Carrier: Det finns ca 10-20st för
läkemedel. Läkemedel måste
påminna om endogena substanser
eftersom det inte finns särskilda
kanaler för läkemedel. Delas in i 2
grupper:
• Faciliterad transport (inte energikrävande) - transport MED konc.grad.
• Aktiv transport (energikrävande) kan ske MOT konc.grad.
• Pinocytos: Insulin tas upp genom pinocytos
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Diffusion
Små oladdade molekyler kan alltså fritt passera membranet, lm som är laddade har alltså
svårt att göra detta.
För ASA, pKa 3,5 som är en svag syra, så kan den lätt passera över tarmväggen då det är
surt.
I plasma är det dock mer basiskt vilket gör att det bildas mer av den korresponderande
basen, den skulle då inte lika fritt kunna ”diffundera till urinen” lika fritt om det vore basiskt.
Vetskap om detta bidrar till hur man designar lm och hur det ska elimineras.

Underlättad diffusion
För underlättad diffusion gäller att det sker transport av molekyler med
koncentrationsgradienten in och ut ur cellen. Det finns ca 600 gener som kodar för sådana
proteiner och 20 som är targets för lm, det är då lm som liknar endogena substanser som
används.

Aktiv transport
Här krävs energi för att förflytta molekyler mot koncentrationsgradienten, vanligtvis Na/KATPas.

Jämför man de båda kan man se att för passiv diffusion så blir transporthastigheten högre
i samband med ökad koncentration. Det gäller också för faciliterad transport men till en
viss gräns då proteinerna är mättade och inte kan jobba fortare.
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Administrering
Peroral och intravenöst skiljer sig åt i koncentrationer i blodet eftersom läkemedlet inte
behöver absorberas i tunntarmen vid iv-administrering, vilket det måste gör vid preoral
administrering. Det finns också andra administreringsvägar:
• Subkutan: Vid subutan tar det längre tid för lm att komma ut i cirkulationen men är lätt att
administrera.
• Sublingual: ger väldigt snabb effekt eftersom venösa blodet inte går via levern utan direkt
till v. cava sup.
• Rektal: samma gäller för rektal administrering men då går blodet direkt till v. cava inf.
Andra är vaginal, ögon, hud, nässlemhinna osv.

Peroralt
Efter administrering sker absorption i tunntarmen, och eventuellt lite metabolisering, för att
sedan gå via porta-kretsloppet till levern. Här kan det eventuellt ske första-passagemetabolism genom att leverns enzymer metaboliserar en del av läkemedlet. Därefter går
Lm via V. Cava Inf till systemkretsloppet för distribution

Peroral administrering har tre faser:
• Absorption
• Distribution
• Eliminering
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Intravenöst
Här hoppar man över faktorer som gör att läkemedlet bryts ner i tarmen eller
metaboliseras. Allt läkemedel når systemkretsloppet.

Proteinbindning
Detta är en viktig del i läkemedelskinetiken:
• Albumin: binder svagt sura lm
• Andra proteiner: binder svagt basiska lm.
Huruvida plasmaproteiner binder lm beror på hur stor koncentration lm det finns fritt i
plasma men också hur bra affinitet lm har till target samt hur stor koncentration av
plasmaproteiner det finns.
Det är bara det lm som är i fri form som kan komma till target, dock finns alltid en jämvikt
mellan bundet och fritt lm. Proteinbindningen kan också bli mättad så att sambandet
mellan fritt lm och administrerad dos inte blir linjär (bild ovan)
Hög proteinbindningsgrad kan leda till långsam eliminering samtidigt som vissa lm kan
tävla om proteinbindning till sama protein, dock sällsynt.
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Eftersom hjärnan får stort CO och om lm är fettlösliga så kan dessa lm lätt komma hit,
dock försvinner de också fort.

Skenbar distribueringsvolym
Det är den blodvolym som krävs för att rymma den totala lm-mängden som finns i
kroppen. Den minsta skenbara distribueringsvolymen är plasmamängden medan den
största kan vara hur stor som helst, detta eftersom man måste ta hänsyn till lm som t.ex.
ansamlats i fettväv.
För IV-administrering gäller att nästan allt blir biologiskt tillgängligt, dock inte vid peroral
och då är det bara det som är biologiskt tillgängligt som man ska ta hänsyn till, inte det
som passerat ut eller blivit 1:a passage-metaboliserat t.ex.
Vd = Plasmakonc/totalmängdläkemedel

Metabolism
Många ämnen är fettlösliga och dessa tar lång tid för kroppen att göra sig av med, därför
måste de göras fettlösliga. Det sker i två faser:
1. Aktivering: kan ske via hydroxylering av ett CYP450-enzym för att möjliggöra nästa
steg.
2. Konjugering: genom att sätta på en stor vattenlöslig molekyl så får kroppen det lättare
att göra sig av med ämnet.

Den första metabolismen som kan ske i levern men också i tarmen kallas 1:a
passagemetabolism och medför att vid administrering av ett lm så krävs en högre
dosering vid peroral än vid IV administrering.

Prodrugs
Det finns också lm som blir aktiva först efter denna metabolisering som kodein som innan
metabolisering har dålig smärtstillande effekt, medan morfin har mycket god sådan.
Därefter glukoroniseras morfin till antingen M-3G som är inaktiv eller M-6G som är aktiv.
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Tarmepitel
Dessa kan också påverka hur mycket lm som blir tillgängligt. Enterocyter i tarmen har
många pumpar som ser till att skydda kroppen mot kroppsfrämmande substanser.
Genen MDR-1 kodar för fosfoglykoprotein, P-GP som aktivt pumpar ut lm som passerat
passivt igenom cellmembranet hos enterocyten.
Dessutom finns ett P450-enzym (CYP3A4) som kan metabolisera sådant som också är
substrat för P-GP.

Biotillgänglighet: F
Det betyder den andel av lm som återfinns i systemkretsloppet efter PO-administrering.
Efter IV-administrering fås 100% biotillgänglighet, det som bestämmer är:
• Absorption
• Efflux
• 1:a passagemetabolism

I levern finns också transportproteiner, lm kan använda dessa transportörer eller hämma
dem. Genetiska variationer kommer påverka hur lm interagerar med transportörer.
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BBB
Den har tre komponenter:
• Astrocytutskott
• Pericyter
• Endotelceller med tight junctions
Dessutom finns effluxpumpar som aktivt jobbar för att få ut exogena substanser tillbaka till
kapillärerna, såsom P-GP.

Vid infektioner skule detta kunna vara ett problem men vid infektioner, som meningit, så
blir BBB mer igenomsläppligt så att antibiotika kan komma igenom. Effekterna kan också
bli negativa.

Eliminering
Detta sker genom metabolisering och utsöndring.
Njurarna är viktiga för att eliminera lm ur kroppen, detta åstadkoms dels genom att
njurarna får 25% av CO och 20% av detta filtreras och blir primärurin i glomerulus. Dock är
det bara fritt lm som filtreras, inte det som är proteinbundet. De flesta lm är så pass små
att de fritt kan passera glomerulus.
De resterande 80% av CO renas vid tubulär sekretion vilket kan ske via aktiv transport så
att plasmakoncentrationen i princip blir 0, till slut kommer dock 99% av primärurinen att ha
resorberats till blodet i form av plasma.
Lm med hög lipidlöslighet kommer att vara kvar länge i kroppen eftersom de fritt kan
passera membran samtidigt som det sker ett återupptag av vatten, därför blir lm-konc lika
stor i plasma som i urinen hela tiden.
Lm med polaritet kommer passera till primärurinen men kommer ha svårt att lämna urin
eftersom de har svårt att passera membran. Därför blir lm-konc
i urin mycket högre än i plasma (hög clearence).
Lm som är syror eller baser kommer ha varierande clearence
beroende på urinens pH: svaga syror clearas bättre vid
alkaliskt urin och vice versa.
Åldern påverkar njurfunktion och filtrationskapaciteten
försämras med åldern (50% vid 75åå). Dock har 6 månaders
gamla barn den dubbla filtrationskapaciteten.

John Ivarsson, Läkarprogrammet KI, T4

Clearence
Det är den mängd plasma, per tidsenhet, som renats från en substans. Hur effektivt
kroppen gör sig av med ett lm. Clearence innefattar utsöndring i njurarna men också
metabolismen.
Mekanismer
Eliminering är viktigt för att inaktivera läkemedlet så att det inte verkar för länge.
Enligt Michaelis-Menten så avtar enzymhastigheten successivt och till slut når man en
platå, detta eftersom enzymerna är mättade och kan inte jobba längre, det är den högsta
arbetshastigheten.
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Km är vid den koncentration då enzymerna jobbar med halva hastigheten, man är då inte i
närheten av 0:te ordningens kinetik och i närheten vill man att C ska ligga, alltså
administreringskoncentrationen, eftersom det är omöjligt att beräkna rätt koncentration i
plasma vid substratmättnad.
Det finns två former av elimineringskinetik:
• Nollte ordningen: Det finns så mycket Lm att enzymerna som metaboliserar Lm inte
räcker till, tillsätter man ytterligare Lm kommer det bli större biologisk tillgänglighet hela
tiden eftersom enzymerna inte hinner med. Det finns alltså ingen halveringstid utan lm
elimineras med konstant hastighet, enzymerna jobbar så snabbt de kan.
• Konstant nedbrytningshastighet
• Första ordningen: Enzymer som tar hand om Lm är inte mättade utan Lm tas om hand i
den takt som den administreras och absorberas. Det finns en konstant halveringstid,
alltså hur lång tid det tar för kroppen att halvera koncentrationen lm i plasma vid ett givet
tillfälle.
Precis vid administrering så finns det så mycket substrat att enzymerna arbetar så
mycket de kan, i takt med att substraten minskar så finns det fler och fler enzym som inte
jobbar, då minskar också elimineringshastigheten.
• Konstant halveringstid, olika nedbrytningshastigheter beroende på
substratkoncentration.

Om man logaritmerar skalan så det tar en halveringstid för att halvera koncentrationen av
lm i plasma. Lutningen är elimineringskonstanten.
Steady state
Vid upprepad dosering vill man komma upp i den lm-koncentration i plasma som är jämn
och som ligger inom det terapeutiska intervallet (den plasmakonc från lägst med effekt till
den högsta som ger effekt men inte ger biverknignar).
Det brukar ta ca 4-5 infusioner med en halveringstid emellan varje för att uppnå steady
state. Det är alltså den koncentraion där eliminering av lm är lika stor som tillförsel av lm.
För konstanta infusioner är det lätt men vid ett fåtal injektioner per dag så får man stora
svängningar i plasmakoncentration av lm
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A: konstant infusion av lm
B: injektioner flera ggr per dag, svängningarna inte så stora
C: fåtal injektioner med hög dos ger höga svängningar

Dos och dosintervall är det man kan ändra på beroende om SS blir för hög eller låg.
Loading dose är när ett lm har väldigt lång halveringstid, då kan man ge en större dos för
att snabbare komma upp i terapeutiskt intervall.

Läkemedelsutveckling
• Preklinisk fas:
• studier av absorption, metabolism, interaktioner och toxicitet in vitro och in vivo.
• Klinisk fas 1:
• Testa korrelation djur-människa med ett fåtal friska försökspersoner. Observation av
tolerabelt dosintervall, absorption, biotillgänglighet, metabolism och utsöndring
• Klinisk fas 2:
• Test på patienter med begränsad omfattning, endast patienter som bara har den
specifika sjukdomen.
• Klinisk fas 3:
• Test på patienter i mycket stor omfattning för att testa korrelation med andra lm, i olka
åldrar, bieffekter, andra sjukdomar etc.
• Klinisk fas 4:
• Klinisk användning med noggrann övervakning.
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Interindividual differences in drug action
Läkemedelsmetabolism

Ingelman-Sundberg, M., J Int Med 250: 186-200, 2001,

De viktigaste faktorerna när det gäller läkemedelsmetabolism är:
• Tarm
• Lever
• Njurar

Polygenic influence on

Hepatocyter besitter pGP och metaboliserande enzymer
som redan där kan minska upptaget men en del av lm tas
ändå upp. Lm kommer, efter upptag i tarmen, att tas till
levern via v.porta. Där utsöndras Lm igen via gallan eller
tas till v.hepatica för att sedan åka ut till cirkulationen.
Hepatocyter känner av vad det är för substans och här
spelar genetik stor roll. Beroende på vilka receptorer,
enzymer etc så avgörs hur stor den biologiska
tillgängligheten blir.
Efter att lm verkat ska utsöndring främst ske i urinen,
innan dess måst kroppen omvandla fettlösliga lm till
vattenlösliga.

Metabolism

Tra
MDR1

Targ

5HTTLPR

Eichelbaum, Ingelman-Sundberg, Evans: Annu Rev
Med 57 119-37
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Levern
Här finns polymorfa metaboliserande enzymer som kan använda många molekyler som
substrat.
• Fas 1: här möjliggörs konjugering av stor vattenlöslig molekyl, det bildas alltså en
intermediär som kan vara inaktiv, aktiv, cancerogen eller toxisk för kroppen.
• CYP450-enzymer
• Alkoholdehydrogenas
• Diverse dehydrogenaser och hydroxylaser
• Fas 2: Här arbetar enzymer som sätter på stor vattenlöslig molekyl:
• Glukoronidering: det vanligaste
• Sulfatering
• Glutation-konjugering
• Acylering eller metylering

Polymorfa LM-metaboliserande enzymer
Fas 2 görs alltså för att lm ska kunna utsöndras i urinen vilket det mesta görs. 10%
- principiella
konsekvenser
kommer dock ut via
gallan och det är främst stora
kolmolekyler som är mycket svårlösliga.
Ackumulering
av LM

GSTs, STs,
UDPGTs

Fas II

LM
Diet

CELLULAR LOCALISATION OF DMEs

Reaktiv
intermediär

Fas I

embrane

P450s,
ADH,
ALDH, EPH

Inaktiv
metabolit
90 %

Cytosolic
GST
SUL

10 %

Carcinogenicitet
Toxicitet?

Endoplasmic Reticulum
CYP
Fas 1-enzymer sitter i ER och har sin aktiva
site mot ER-membranet.
UGT
Fas 2-enzymer har aktiva site mot ERs lumen för att sedan kunna utsöndra molekylen via
FMO
vesiklar.

mbrane

CYP
substrate

++

Cytoplasm
MEMBRANE

++

UGT

Lumen
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De metaboliserande enzymerna är inte konstanta över hela världen och under hela livet
utan ser olika ut på olika ställen i världen.
Vid födseln sker en enzymswitch då fosterenzym stängs av, dessutom sker en aktivering
av enzym som krävs när man är vuxen. Det är epigenetiska förändringar som ligger till
grund för detta.

Interaktioner
Det finns två typer av lm-interaktioner med avseende på metaboliserande enzym:
• Enzyminduktion: ett lm ökar mängden av enzym som finns i levern som också
metaboliserar ett annat lm. Det gör att man måste öka dosen av det andra lm eftersom
metabolisering går så fort. Antibiotika och johannesört inducerar enzym som
metaboliserar p-piller varvid man vid antibiotikabehandling kan bli gravid trots p-piller.
Dessutom finns exemplet med alkohol-paracetamol.
• Enzyminhibition: Det är det viktigaste, ett lm som hämmar ett annat enzym så att
komplikationer kan uppstå. Halveringstiden kan bli för lång, om terapeutiska fönstret är
litet kan biverkningar lättare uppkomma.

CYP = Cytochrome P450

Biverkningar av lm är stor anledning till inskrivning till sjukhus, det lm som dödar flest är
waran pga antikoagulering.

Divided into
different
families and subfamilies
Cytokrom
P450s

delas in i olika grupper beroende på aminosyraanalogi och vilket som är
ccordingEnzymerna
to
similarities
in amino acid sequences
substrat:

CYP 1 A 1
family
subfamily

specific
isozyme

• Samma familj: mer än 40% aminosyrasekvens-analogi
• Samma subfamilj: mer än 55% aminosyrasekvens-analogi
• Isoenzym: måste ha samma funktion.

Cytochrome
P450 dependent metabolism of drugs
Den största delen är CYP3A4 som metaboliserar det mesta. Enzymerna har en förmåga
(80
% of sig
allefter
phase
I metabolism
ofmed.
drugs)
att anpassa
de substrat
som de jobbar
Betablockers
Antidepressants
Antipsychotics
Dextromethorphan
Codeine
Debrisoquine

CYP2D6*

Tolbutamide
Warfarin
Phenytoin
CYP2C9* NSAID
Diazepam
Citalopram
CYP2C19* Anti ulcer drugs

CYP2E1
CYP1A2

CYP2B6*
CYP3A4/5/7
Cyclosporin
Taxol
Tamoxifen
Tacrolimus
Amprenavir

Amiodarone
Cerivastatin
Erythromycin
Methadone
Quinine

Clozapine
Ropivacaine
Efavirenz
Cyclophosphamide
Propofol

* 40 % of the phase I metabolism is
carried out by polymorphic P450s
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Varationer i metabolism
Det finns många faktorer som spelar roll hur lm metaboliseras i olika människor, det kan
öka risken för biverkningar eller ge utebliven effekt av administrerat lm.
• Genetiska faktorer
• Lm-interaktioner
• Enzyminduktion
• Dietära faktorer
• Sjukdomar
Fenotyp och mutationer
• Ålder
Populations
baserad
dosering

Frekvens
Individer homozygota
för defekt allel
• Heterozygota for
•Stoppkodon
defekt allel
•Deletioner
• Instabilt protein
•Allvarliga
aminosyrautbyten

• Genduplikation

•Splitsningsdefekter

PM
P: poor metabolism
I: intermediate
E: Effective
U: ultra effective

• Induktion

IM

EM

UM

Enzymaktivitet/clearance

CYP2D6 omsätter kodein vilket kan ha mycket varierande effekt hos människor eftersom
metabolismen varierar enormt och därmed får morfinpåslaget stora variationer i en
population.
• PM: långsam metabolism av kodein som ger höga doser vid administrering. Effekten av
morfinet uteblir.
• UM: snabb metabolism med mycket liten eller ingen effekt eftersom det hinner
metaboliseras bort. Gravida kvinnor som är UM kan få biverkningar och barnet kan bli
utsatt för stora mängder morfin.
Viktiga aspekter vid lm-metabolism
• Biotillgänglighet
• Toxicitet: av lm, intermediärer eller metaboliter
• Lm-lm-interaktioner
• Variabilitet (?).
Det perfekta läkemedlet skulle därför inte metaboliseras. Skulle det metaboliseras så helst
inte av ett polymorft enzym som metaboliserar flera lm.
Det skulle dessutom ha lång halveringstid för att undvika många administreringar och inte
ge upphov till några som helst toxiska metaboliter.
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När man ska lansera ett lm så måste man kolla upp in vivo:
• Vilka enzymer som ansvarar för metabolismen, något CYP-enzym och i så fall vilket?
• Vilka metaboliter som bildas, om de är toxiska?
• Är Lm eller metaboliten en inducerare eller hämmare av något enzym? Hämmas
nedbrytningen av detta lm av andra lm?
• Finns det interaktioner som förväntas?
• Clearence?
En klassisk interaktion är den för alkohol som inducerar CYP2E1, enzymet som omvandlar
paracetamol
till toxisk metabolit.
Vid frekvent alkoholintag
sker stor uppreglering av
Paracetamol
metabolism
and toxicity
enzymet.
AHR/PXR/CAR SENSOR-FUNKTION
XENOBIOTIKA

EtOH

XENOBIOTIKA

XENOBIOTIKA

PXR
AHR

CYP2E1

P450s

Reduktas

CAR

UDP-Glukuronosyltransferases

Adaptation
NAPQI,
Hepatocyterna
har förmåga att adaptera sina metaboliserande enzymer till omgivningen
Elektrofil
beroende
på vad som behövs.
intermediär
Receptorer för lm och gifter finns inne i cellen, därför måste substanserna först tas upp i
hepatocyten och sedan binda till rätt receptor:
• AHR: Kolvätereceptor;
• PXR: Pregnane-x-receptor; steroider och xenobiotika
• CAR: Constitutive Androgen Receptor; liknande PXR
När receptor bundit en molekyl så kommer receptorn att inducera genuttrycket av ett
motsvarande enzym som metaboliserar molekylen. Det kan också inducera transportörer
och transferaser för eliminering.
När detta har skett så sker en feed-backhämning så att det inte produceras för mycket
enzymer.
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Receptorfarmakologi
En receptor är en cellulär makromolelyl eller ansamling av makromolekyler som är
delaktiga i kemisk signalöverföring mellan och inuti celler.
Samverkan av ett hormon, en neurotransmittor, ett läkemedel eller en intracellulär
budbärare med sina receptorer orsakar en förändring i cellens funktion.
Informationsflödet ska passera genom receptorn och tolkas i cellen och eventuellt ge
uppreglering av gener.

Receptorfamiljer
•
•
•
•

G-proteinkopplade: GPCR
Ligandstyrda jonkanaler
Enzymlänkade receptorer: t.ex. RTK (receptortyrosinkinaser) som hos insulin
Kärnreceptorer

Det finns dock målmolekyler för läkemedel som inte räknas som receptorer, exempelvis
spänningsberoende jonakanaler eller DNA självt som vid antivirala läkemedel. Detsamma
gäller för intracellulära enzymer som t.ex. COX eller ACE.
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GPCR
Denna familj är den största receptorfamiljen, det finns ca 1000 gener för olika GPCR och
50% av alla läkemedel verkar mot dessa. Stor terapeutisk potential.
Receptorerna är av 7TM-typ med intracellulära loopar emellan.

Receptorer är dynamiska proteiner som ändrar konfirmation vid inbindning av ligand, det
är det som kan påverkas av lm genom att trycka receptor till olika konfirmationer, det finns
också olika nyanser i aktiveringstillstånd och är således analogt och inte digitalt.
Liganden binder till receptorn, tre teorier om hur det går till:
1. Ligandinduktion: liganden trycker subenheterna till en konfirmationsförändring
2. Konfirmationsselektion: liganden väljer en receptor som står rätt, den selekterar rätt
konfirmation och stabiliserar den
3. Sekventiell inbindning: liganden binder inte fullt direkt utan partiellt till de olika
subenheterna till de antagit rätt konfirmation: olika ligander för samma receptor.

Det finns tre familjer av GPCR där de binder molekyler på olika ställen men alla orsakar en
konfirmationsändring av mittendelen som är sättet att föra över informationen.
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Mekanismer
När en ligand binder till receptorn så snurrar helix nummer 3 och 6 och träder fram mer på
insidan av cellen för att ”sparka” igång det som finns på insidan, G-proteinet. Detta görs
genom att intracellulära loopar snurrar till (i2 och i3).

G-proteiner
Dessa binder till guaninnukleotider som är varierande fosforylerade. De är heterodimera
och byggs upp av a, b, och y-subenheter och när de intracellulära looparna sparkar igång
G-proteinet så byts GDP som sitter på a-enheten till en GTP, då dissocierar a-enheten.
Det finns fyra familjer av Ga-subenheter (QIS)
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GPCR desensetisering
Vid långtidsbehandling i vården kan det uppkomma effekter på signaleringen:
• Agonistbehandling: desensetisering, nedreglerande mekanismer för att bromsa flödet.
Tas agonisten bort krävs det tid innan sensetiseringen återställts.
• Antagonistbehandling: hypersensetisering
Desensetiseringen sker i tre steg beroende på hur kraftig och långvarig
agonistbehandlingen varit:
1. Fosforylering: En receptor som bundit signal och släppt G-protein är känsliga för
fosforylering av kinaser, de är då inte känsliga för nya signaler eftersom de inte kan
koppla ett G-protein till sig. Dock kan receptorn defosforyleras igen och återställas.
2. Internalisering: Vid kraftig agonistbehandling kan receptorer internaliseras och sättas i
vesiklar där de vilar. Kan dock återanvändas, men om det behövs:
3. Degradering: Nedbrytning av receptorer i lysosom vilket minskar antalet receptorer.
Dock kan receptorer som sitter i endosomer också engagera sig i signalering, men inte
på samma sätt.

b-arrestin
Ytterligare ett steg i desensetiseringen är att b-arrestin binder till fosforylerade receptorer
och förmedlar upptag i endosomer av receptorn som ju var ett viktigt steg i
desensetiseringen.
Men när b-arrestin har blockerat den fosforylerade receptorn så har också den möjlighet till
signalering. MAP-kinaser som ser till att öka vissa genuttryck påverkas normalt av aktiva
receptorer men kan också påverkas av b-arrestin men resultaten av signaleringen sker i
cytosolen istället för kärnan. Därför kan det vara önskvärt med lm som bara påverar barrestin beroende på vad för resultat man får.
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Signalering via:
• G-protein: snabbt övergående
• b-arrestin: långt ihållande

Bindningsställen och begrepp
Det bindningsställe som endogena substanser binder till hos en receptor kallas
ortosteriska bindningsställen. Andra ligander som verkar på receptorn men inte på det
ortosteriska kan verka via inbindning till det allosteriska bindningsstället.
Affinitet är bindningsstyrkan som en ligand binder till en receptor.
Efficiacy är den inneboende förmågan hos ett lm att åstadkomma ett fysiologiskt svar
(oberoende av dos eller koncentration). ”Effektivitet”.
Potens är ett mått för lm’s aktivitet med avseende på den koncentration, eller mängd, som
krävs för att åstadkomma en viss effekt (t.ex. halvmaximal effekt). ”Hur mycket krävs för
att få effekt, koncentrationsmässigt”.

Lm A: hög potens i förhållande till efficiacy
Lm D: låg potens i förhållande till efficiacy
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Agonister - Antagonister
Agonister binder till ortosteriska bindningstället och orsakar en reaktion i cellen
(tvåstegsmodellen). En full agonist har en hög efficacy, 1, medan en partiell agonist har en
partiellt hög efficacy, 0<X<1.
Antagonister binder till receptorn utan att åstadkomma någon som helst effekt i cellen,
alltså har de en efficacy på 0. De minskar inte effekten men höjer den inte heller.
Kompetetiva antagonister binder till samma bindningsställe som agoninsten, har efficacy
0, men kan tävla bort av agonist om den binder reversibelt (inte om den binder
irreversiblet).
Icke kompetetiva antagonister binder inte till ortosteriska bindningsstället utan det
allosteriska
Receptorbindning
När det inte binder in någon ligand så är jämvikten åt vänster, binder däremot en agonist
blir receptorn aktiv och jämvikten förskjuts åt höger.
Binder en antagonist in så förskjuts jämvikten åt vänster, receptorn är ju inte aktiv.

Denna modell tar inte hänsyn till allosteriska bindningsställen, G-proteiner eller konstitutivt
aktiva receptorer. En kubisk modell skulle kunna göra detta (se ovan):
A: agonistk
R: receptor
G: G-protein
alfa symboliserar en typ av signalmolekyl som har negativ efficacy, som minskar
viloaktiviteten.
EC50 påvisar vid vilken koncentration som receptorbindningen sker maximalt. Vid det
tillfället så finns det optimalt med ligander som direkt kan binda till receptorer och
receptorer har alltid ligander som kan bindas in. Ökar koncentrationer finns det för mycket
ligander och vissa måste vänta, det finns för mycket ligander i förhållande till receptorer,
därför sjunker den sammanlagda effektiviteten.
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Dos-effektförhållandet går ut på att jämföra vid vilken koncentration ett läkemedel får
maximal effekt och vid vilken koncentration som bindningen sker som snabbast. Är dessa
lika så heter det besättningsteorin: vid maximal dos så ger det också maximal effekt då
maximalt antal receptorer är bundna.

Inbindning av?
Vid inbindning av reversibla kompetetiva antagonister så sker en högerförskjutning (se
nedan), det krävs större dos för att maximal effekt ska uppnås. Agonisterna kan tävla bort
antagonisterna eftersom de binds reversibelt.
Vid inbindning av irreversibla kompetetiva antagonister så påverkas inte DC50, det
krävs lika mycket agonist för att uppnå halva effekten men den totala effekten blir mindre
eftersom det finns färre nettoplatser för agonist att binda in.
Vid inbindning av partiell agonist så ger det en efficacy mellan 0 och 1. Det sker alltså en
aktivering av receptor men inte till 100%. Inbindning kan ske reversibelt eller irreversibelt
kompetetivt.
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Konstitutivt aktiva receptorer
Eftersom receptorer aktiveras genom att intracellulära loopar roterar partiellt kan det också
finnas konstitutivt aktiva receptorer, antingen fysiologiskt eller via mutationer.
Agonister kan öka aktivitet, liksom antagonister kan minska aktivitet.

Inversa agonister
Till skillnad från antagonister har dessa agonister en negativ efficacy, de binder
kompetetivt reversibelt eller irreversibelt och ger ett förminskat basalaktivering i receptorn,
förskjutning av jämvikten (se kubmodellen).
Inversa agonister binder till ortosteriska bindningsstället och egentligen är de klassiska
antagonisterna inversa antagonister men borde inte då heta antagonister (sen upptäckt).

Allosteriska modulatorer
Med detta menas ett samspel mellan två bindningsställen för två olika molekyler på
samma receptorkomplex. Dessa modulatorer binder inte till allosteriska stället och kan
därför inte vara kompetetiva mot allosteriska liganden. Däremot kan inbindningen indirekt
påverkas till ortosteriska bindningsstället som vid inbindning av syre till Hb. Efficacy kan
också påverkas, alltså kan det finnas positiv och negativ allosterism. b-arrestin kan vara
ett exempel på allosterisk modulator.
1. Affinity modulation: allosteriska modulatorn påverkar affinity för agnonisten till orto.
2. Efficacy modulation: allosteriska modulatorn påverkar efficacy, dock kan inte efficacy
påverkas av allosteriska modulatorn i all oändlighet...
3. Allosteric modulation: själva allosteriska modulatorn ger påveran
Receptorer är alltså dynamiska molekyler som flyttar sig mellan konfirmationer och blir mer
eller mindre aktiva, det finns alltså grader av ”aktivitet”.

John Ivarsson, Läkarprogrammet KI, T4

Partiska ligander
Genom partiska ligander kan man t.ex. förhindra G-proteinsignalering men stimulera barrestin. Man förutsätter att receptorn har olika aktiveringstillstånd men också att man
kompetetivt måste binda till receptorn mot liganden.
a1-adrenerga receptorer kan höja blodtrycket via GPCR men kan också ha positiva
effekter genom b-arrestin. Genom att ha en partisk ligand som bara orsakar aktivering av
b-arrestin kan man förhindra blodtryckshöjningen men aktivera b-arrestin.
Adrenalin: stimulerar båda
ARB: blockerare som blockerar båda
S2: aktiverar bara b-arrestin

Receptorreserv
Om ett läkemedel binder till en bråkdel av receptorerna men ändå ger maximal effekt finns
en receptor reserve, då gäller dock inte besättningsteorin. Det behövs alltså inte
inbindning till alla receptorer som finns för att erhålla maximal effekt.
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Perifer Neurotransmision
Frisättning av NT - CNS och PNS
När aktionspotentialen når axonterminalen leder det till en ökad membranpotential i
området och den aktiva zonen där följande saker sker:
1. Spänningsberoende Ca-kanaler i den aktiva zonen öppnas och Ca strömmar in i
cellen.
2. Som svar på detta fuserar de synaptiska vesiklarna med cellmembranet och dess
innehåll, främst neurotransmittorer, frisätts i den synaptiska klyftan.
3. Neurotransmittorerna färdas i klyftan till det postsynaptiska neuronets cellmembran
där de binder till receptorer. Beroende på receptorns typ kan NT ge tvp typer av
svar:
a. Jonotropt: jonkanaler öppnas (eller stängs).!
b. Metabotropt: inget intag av joner utan receptor orsakar intracellulära
kaskader, t.ex. via GPCR
4. Därefter kommer neurotransmittorerna tas bort från den synaptiska klyftan via olika
mekanismer:
a. Gliaceller (astrocyter i CNS och satellitceller i PNS) för att sedan ge feedback till den presynaptiska cellen.
b. Enzymal degradering av neurotransmittorn av enzymer i synaptiska klyftan.
c. Återupptag av NT till frisättande neuron för återanvändning eller feed-back.
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Det perifera NS består främst av tre delar:
• Somatiska NS
• Innervation av skelettmuskultur, ACh frisätts alltid
• Sympatiska NS
• ACh frisätts preganglionärt och verkar via nikotinerg receptor till postganglionärt
neuron. Det postganlionära neuronet frisätter NA (eller ACh för svettkörtlar). För
Binjuremärgen gäller direkt frisättning av ACh från truncus sympaticus.
• Parasympatiska NS
• ACh frisätts preganglionärt och verkar via nikotinerg receptor till postganglionärt
neuron. Det postganglionära neuronet frisätter också ACh som verkar på
muskarinerg receptor som ger metabotropt svar via GPCR.
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Neurotransmittorer
ACh
Denna NT är viktigt både i PNS och CNS och är inblandad både i Parasympatiska och
Sympatiska nervsystemet. I muskler så aktiverar de till kontraktion men är också viktig för
sensorik i hjärnan.
Dess halveringstid är kort i den synaptiska klyftan, detta eftersom det finns ett enzym som
snabbt metaboliserar ACh (AChE). Det är kritiskt att kunna metabolisera ACh eftersom om
receptorn fortsätter binda ACh förlorar den känsligheten (desensitisering). Detta kan ske
hos muskler och orsaka förlamning.
1. ACh bildas av Acetyl-CoA och Cholin av CAT (Cholin-acetyl-transferas)
2. ACh frisätts och verkar på sin receptor.
3. ACh metaboliseras till Acetat och Cholin: av acetylcholinesteras (?)
4. Acetat metaboliseras vidare oc Cholin tas upp av presynaptiska cellen där det är
med och bildar nytt ACh.

Muskarina ACh-receptorer
Dessa är en av två typer av ACh-receptorer och delas in i 5 grupper.
• M1, M3 och M5 är stimulerande via GPCR -> PLC -> IP3 -> DAG -> Ca
• M2 och M4 är hämmande via cAMP, minskar Ca konduktans men ökar den för K.
Den första gruppen är viktigast farmakologiskt.
• M1: neurala - CNS, PNS, Gastriska parietalceller
• M2: hjärta - hämning via vagus
• M3: körtlar - stimulering av sekretion, sammandragning av glatt muskulatur, vaskulär
frisättning av NO.
Agonister
• Pilocarpine: en partiell agonist som kan användas vid glaukom och muntorrhet. Verkar
främst på M3-receptorer
• Betahanecol: finns inte i Sverige.
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Antagonister
• Atropin: kan användas på M2-receptorer för att relaxera muskler
i ögat så att pupillen förstoras.
• Skopalamin: liknar atropin kemikt
Muskarinreceptorantagonister kan ges vid bradykardi,
hypersekretion, som bronkdilaterande, profylax mot rörelsesjuka
t.ex.
Glaukom
Vid detta tillstånd så ansamlas ögonvätska i främre kammaren i ögat. Vätskan bildas i
bakre kammaren och ska sedan flöda till främre kammaren och sedan rinna ut när den har
förbrukats. Vid för mycket sekretion eller obstruktion kommer vätska ansamlas i främre
kammaren och trycket i ögat ökar, cornea kommer stå ut.
Genom behandling av pilocarpin, muskarinagonist, dilaterar pupillen och relaxerar
ciliarmuskeln så att utrymmet i främre kammaren blir större och vätskan rinner lättare.
Atropin kan alltså fösämra tillståndet.
Sympaticuspåslag: pupilldilatering
Parasympatikus: pupillkonstriktion

Nikotinerga ACh-receptorer
Dessa är istället jonkanaler och genererar ett jonotropt svar. De byggs upp av 5 domäner
med 4 subenheter. av nikotinerga receptorer finns 3 subtyper:
1. Neuromuskulära: förmedling av signal till kontraktion från somatiska nervibrer
2. Autonoma nervsystemet, preganglionära
3. i CNS, intressanta farmakologiskt
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I autonoma glia:
• Stimulerande: nikotin
• Blockerande: trimetaphan, sänkning av BT vid kirurgi
Neuromuskulär avslappning
Det finns olika sätt att ge muskelrelaxation med avseende på ACh:
• Presynaptiskt:
• Hämning av ACh-syntes eller vesikulär transport
• Hämning av frisättning, t.ex. botulidumtoxin
• Postsynaptiskt:
• Icke-depolariserande: kompetetiva antagonister, t.ex. tubocurarin.
• Depolariserande: initial stimulering men sedan grav desensetisering.

Presynaptisk reglering
1. Hämning av cholinupptag
2. Hämning av vesikulärt upptag av ACh
3. Hämning av ACh-frisättning via Ca-blockad
4. AChE-hämmare - väldigt viktigt farmakologiskt
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Noradrenalin
Denna NT är den viktigaste i det sympatiska autonoma NS i periferin.

Receptorer

________________________________________________________________________________
Agonister

John Ivarsson, Läkarprogrammet KI, T4

Antagonister

Sammanfattning

Central neurotransmission
I CNS är det samma typer av ACh-synapser som i PNS och kolinerga neuron finns på flera
ställen i hjärnan.
Från Septi projicerar kolinerga neuron till hippocampus som är viktigt för minnesbildning.
Det finns även projektioner mot Thalamus för reglering av diverse funktioner som styrs av
thalamus.
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Alzeimers
Vid denna sjukdom är ACh-farmakologi viktig och då i synnerhet AChE-hämmare som idag
är de viktigaste i att behandla Alzeimers.
Dessa hämmar det nedbrytande enzymet så att det befintliga ACh inte bryts ner, vid
Alzeimers så degenereras neuron, också ACh-frisättande neuron, så därför vill man ta
vara på det ACh som finns. Dessutom kan man kombinera esterashämmare med en AChagonist som i Remimyl.
Användningsområden för AChE-hämmare:
• PNS:
• Myestenia gravis: sparka bort kompetetiva antagonisterna (antikropparna)
• Antidotum: svaga AChE-hämmare som blockerar inbindning av nervgaser.
• CNS
• Alzeimers: bromsa den degenerativa effekten.

Dopamin
Dopamin tillhör katekolaminer dit också NA och A tillhör. Monoaminer utgörs av
katekolaminer men också serotonin och histamin.
Receptorerna som dopamin verkar på är GPCR och delas in i 2 familjer beroende på
vilken effekt de har på adenlylcyklas.
• D1-familjen: D1 och D5
• stimulerande genom att öka cAMP
• D2-familjen: D2, D3 och D4
• hämmande genom att sänka cAMP
• Dessa receptorer kan sitta som autoreceptorer på frisättande neuron och är mycket
känsliga.
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De tre projektionsvägarna:
1. Nigostriala: Viktig för reglering av rörelser
2. Mesolimbic: Viktig för känslor, belöningssystem, inlärning men också arbetsminnet i
frontalcortex
3. Tuberoinfindibular: Viktig för reglering av hormonfrisättning, därav kan lm påverka
detta, t.ex. kan män få mjölkproduktion vid dopaminbehandling.

Dopamin bildas från Tyrosin som blir till L-DOPA via hydroxylas och som sedan omvandlas
till Dopamin via ett dekarboxylas.
När dopamin har frisatts så återtas det av DAT (transportör) men kan också metaboliseras
i klyftan av MAO och COMT.
I frisättande neuron görs DOPAC om till HVA som kan utsöndras.
Farmakologi
Syftet med dopaminfarmakologi är att få bukt med motorkontroll, belöningssystemet och
neuroendokrin kontroll.
• Parkinson
• Här ges främst L-DOPA men också DA-agonister och MAO-B-hämmare. När
dopamin försvinner så blir receptorer hypersensetiva och lättretliga av agonister. Mer
om det senare
• Schizofreni:
• Neuroepileptika med D2-receptorantagonister för att undvika parkinsonliknande
symptom.
• ADHD:
• DA-stimulanter som amfetamin
• Huntington:
• DA-hämmare
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Noradrenalin

Locus Coeruleus producerar NA i CNS

Beroende på vilka enzym som finns i neuronet kommer olika NT att bildas. Dopamin
lagras in i vesiklar i Noradrenalinfrisättande celler och i dessa vesiklar kan det finnas ett
enzym som omvandlar dopamin till noradrenalin.
Efter frisättning verkar NA på a- eller b-adrenerga receptorer, därefter kan det ske
transport tillbaka till neuronet via NAT (transportör) eller enzymal degradering i klyftan.
MAO och COMT metaboliserar till MHPG som kan konjugeras och utsöndras.
Noradrenerg signalering i frontalcortex är viktigt för att uppehålla intresse för det man
arbetar med för tillfället. I NTS finns också a2-receptorer (hämmande) för reglering av
blodtryck (sänka det).
Farmakologi
Syftet med farmakologin är att reglera arousal, humör men alltså också blodtrycket.
• Depression: NAT-hämmare såsom NRI eller NSRI (också för serotonin)
• ADHD: DA+NA-upptagshämmare.
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Serotonin - 5-HT

Raphe nucleus producerar 5-HT i CNS
5-HT är en monoamin som bildas från tryptofan via hydroxylas och dekarboxylas. Det
primära stället för syntesen är alltså raphe nucleus vars neuron projicerar till
retikulospinala banan men också i hela övre hjärnan.
Serotoninreceptorerna delas in i 7 huvudgrupper med totalt 14 subtyper.
5-HT1-3 är de viktigaste: !

1. Hämmande via GPCR och hämmande adenylylcyklas
2. Stimulerande via GPCR
3. Stimulerande jonkanalkopplin
Frisättning
Tryptofan frisätts från neuron och verkar på sin receptor. Därefter kan det ske ett upptag
via SERT (hämmas av SSRI, NSRI) eller en metabolisering via MAO.
Farmakologi
Syftet är att reglera humör, sömn, vakenhet, aptit, kroppstemperatur, blodtryck men också
hallicinationer.
• Depression: SSRI, NSRI eller MAO-hämmare
• Ångest: SSRI eller 5-HT1a-receptoragonist
• Schizofreni: Neuroleptika med 5-HT2a/c-receptorantagonister
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Histamin
Det är också en monoamin som bildas från Histidin. Det mesta av histaminet bildas i
hypothalamus av dekarboxylaser i två steg och frisättande neuron projicerar därifrån.
Histamin kan vara reglerande av circadiana rytmen, arousal, kroppstemperatur och
neuroendokrin funktion.
Receptorer:
H1: i periferin, relaxering av vaskulär vävnad.
H2: ökar cAMP
Farmakologi
Syftar till att reglera den circadiana rytmen, humör, kognitiva funktioner och rörelsesjuka.
Många av de antipsykotiska och antidepressiva läkemedlen som används har
antihistaminerga verkningar och kan då ge dåsighet t.ex.

Glutamat
Glutamat är den generella stimulatorn i CNS men kan också ha andra effektor då det är en
prekursormolekyl till andra NT såsom GABA.
Glutamat är icke-essentiella aminosyror som bildas från glukos och andra prekursorer.

1.
2.
3.
4.
5.

Glutamin omvandlas till glutamat: av glutaminas
Glutamat frisätts och verkar på receptorer
Glutamat återupptas till frisättande neuron eller tas upp av gliacell
I gliacellen omvandlas glutamat till glutamin som är inert: av Glutamin syntetas
Glutamin återvänder till frisättande cell där det kan göras om till glutamat.
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GABA
Denna NT är istället den huvudhämmande i CNS och en icke fungerande GABAsignalering kan leda till rubbningar och epilepsi. Antiepileptika verkar stimulerande på
GABA-receptorer.
GABA bildas från glutamat och verkar, efter frisättning, på receptorer som finns i två typer:
Typ A: jonanal (Cl) för hyperpolarisering
Typ B: GPCR som är hämmande
1. Glutamat omvandlas till GABA: av Glutamat dekarboxylas
2. GABA frisätts och verkar på receptorer (A eller B)
3. GABA återtas till frisättande cell för återanvändning eller degradering. Alternativt så tas
det upp av gliacell.

Farmakologiskt

Benzo: stimulera GABA-receptor
Barbiturater (sövande): stimulerar GABA-receptor
Antiepileptika: stimulera GABA, hämma nedbrytning eller upptag av GABA
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Anestesiologi
Inom ämnet finns tre olika typer av substanser som används:
• Inhalationsmedel: gaser
• Intravenösa medel
• Muskelrelaxantia: muskelavslappnande
Anelgesi
När det gäller anelgesi, smärtlindrande/bedövande, så kan det tas lokalt (som i fingret)
eller regionalt (t.ex. nedanför naveln genom ryggmärgsbedövning).
Anestesi-/Hypnos-/Sömnmedel
Är egentligen det man tänker på när man säger anestesi, men det innefattar alltså fler
begrepp. Sömnmedel kan också ha analgetisk effekt men behöver inte ha det.
Muskelrelaxantia
Detta kan vara bra vid bukkirurgi för att bukmusklerna inte reflexmässigt ska kontrahera
vid ingreppet.

Faser
När man söver någon så består processen av tre faser:
1. Induktion: start av narkos, görs nästan alltid med IV vilket betyder att man måste sätta
infart. Induktionen går snabbt med IV, 20-30 sekunder. Induktionen har flera faser i sig
varav excitationsstadiet är det viktigaste då man är väldigt känslig för mycket liten
stimuli. Vid IV-administrering så är detta stadie kort.
2. Underhåll: fortsatt administrering av narkosmedel för att pat ska fortsätta sova och för
analgetisk effekt.
3. Avslutning: uppvaknande, borttag av narkosmedel.
Under narkosen så plottar man blodtryck och puls vilket symboliserar sympaticus och som
i sin tur kan symbolisera ”smärta” utan att man känner av det.

Inhalationsmedel
Dessa är gaser som ska till CNS och ryggmärgen och ge effekt så att man somnar. Ju
bättre fettlöslighet narkosmedel har, desto större är potensen (effekten) att hämma
jonkanaler i nervceller så att transmissionen hämmas.
Med blod/gaskvot menar man hur mycket gas som löser sig i blodet.
• Låg kvot: dålig löslighet i blodet, snabbt anslag (somnar fort)
• Hög kvot: bra löslighet, långsamt anslag
Olje/gaskvot syftar till fettlösligheten och därmed lm’s potens eftersom det beskriver hur
lätt lm passerar till neuroner.
• Hög kvot: hög potens
• Låg kvot: låg potens
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Halogerade etrar
Dessa har en anestetisk effekt men har också bra analgetisk effekt. En gas räcker för
underhåll vid sömn och smärtlindring. Gaserna har visst reflexbortfall vilket gör att man vid
användning av detta inte behöver lika mycket muskelrelaxantia.
Det bildas ett högt tryck i alveolen och pga bra gasutbyte till kärlen går det bra.
Halogerade etrar är svårlösligt och det går snabbt att bygga upp ett högt partialtryck i
blodet (högt partialtryck, mycket gaser som vill lämna blodet) vilket ger snabbt anslag men
också snabbt uppvaknande. Självklart är andningen också viktig.
Cevofluran är en halogerad eter som har bra fettlöslighet, det innebär också att gasen
lagras in i annan fettrik vävnad. Har man mycket fett på kroppen gör det att det kommer ta
längre tid att vakna upp ur narkosen.
Dessa gaser metaboliseras i princip inte.
De ger blodtrycksfall genom vasodilatation vilket är anledningen till att välja ryggbedövning
så ofta som går.
Lite konstig lukt hos dessa gaser.

Pi: tryck instrument, PA: tryck alveol, Pa: tryck artär, PH: tryck hjärna

Lustgas: N2O
Kinetiken är samma som för halogerade etrar men gasen är helt luktlös.
Den är dessutom inert och metaboliseras inte alls. Den är helt atoxisk förutom vid Vitamin
B12-brist.
Blodlösligheten är låg, anslaget är alltså snabbt men fettlösligheten är låg vilket ger låg
potens, den används bara som analgetikum.
Lustgas ger inget BT-fall varvid det är ett bra medel att använda vid förlossning.
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Intravenösa medel
Dessa består av:
• Grupp: barbiturater såsom tiopental, gulaktig lösning
• Enskilt: Propofol, vit emulsion
• Enskilt: Ketamin, klar lösning

Barbiturater
Inom denna gruppr är det tiopental som används mest.
Dessa narkosmedel är hypnotiska, man somnar alltså, men de har ingen analgetisk effekt
vilket gör att det måste kompletteras.
Fungerar för induktion: har ett anslag på 20-30 sek.
Fungerar INTE för underhåll: durationen på en dos är 5 minuter medan halveringstiden är
11 timmar.
Metabolisering sker i levern och utsöndring via njurarna.
Orsakar blodtrycksfall via vasodilatation och viss jonotrop hämning på hjärtat, därför kan
man inte ge detta om patienten förlorat stor blodvolym.
Ger inget reflexbortfall
Anledninge till att durationen är kort men halveringstiden är lång är att hjärnan initialt får
hög dos av medlet då hjärnan får 25% av CO, dock försvinner det också snabbt därifrån.
Det redistribueras sedan till muskler, bukfett och andra organ vilket gör att
blodkoncentrationen snabbt sjunker. De bäst genomblödda organen töms först och lägger
sig sedan i ovan nämnda organ. Detta är anledningen till att medlen fungerar dåligt som
underhåll men bra för induktion.
Barbiturater verkar genom att stimulera GABA-receptorer.

Propofol
Vit emulsion som är hypnotiskt men den analgetiska effekten är inte bra.
Anslager är på 20-30 sekunder och durationen på en dos också ca 5 minuter.
Propofol kan användas som underhåll eftersom halveringstiden bara är ca 30-60min då
det metaboliseras bra men ansamlas dock i viss mån i fettväven.
Eftersom analgesin är dålig så kombineras det med en opioid.
Medlet har heller inget reflexbortfall men orsakar BT-fall pga vasodilatation och minskad
kontraktilitet.

Ketamin
Klar lösning som är hypnotiskt men också är kraftigt analgetiskt! Dock har det också en
hallucinerande effekt i uppvaknadsfasen vilket gör att man byter hypnosmedel innan
uppvak.
Kan användas både som induktion, 30-60 sek anslag, och underhåll med en halveringstid
på 60-90 minuter.
Ger inget BT-fall (ingen vasodilatation eller hjärtpåverkan) utan kan ge lite takykardi och
konstriktion istället.
Man kan inducera intramuskulärt men får då långsammare anslag.
Ketamin verkar genom att vara NMDA-receptorantagonist men måste kombineras med en
muskelrelaxantia eftersom pat kan röra på sig trots hypnos.
Mekamismen kallas dissociativ anestesi då medlet blockerar retikulära
aktiveringssystemet så att man inte upplever stimuli. Aktiviteten ökar i periferin men kan
inte tolkas i hjärnan eftersom RAS har blockerats.
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Muskelrelaxantia
Det finns två sorter:
• Icke depolariserande:
• Den allra vanligaste typen (99%), de verkar som ACh-receptorantagonister på
motorändplattan på muskler vilket gör att ACh inte kan binda in och ge effekt.
Effekten går att bryta genom att ge AChE-hämmare så att nedbrytningen av befintligt
ACh stoppas. De höga mängder ACh kommer då att sparka bort antagonisterna och
binda in till receptorer.
• Depolariserande
• Mycket sällan använt men ger något snabbare anslag och verkar genom att massivt
aktivera receptorerna så att de blir kraftigt desensetiserade så att ACh till slut inte får
effekt på receptorer.

Antiemetika
Emesis betyder att kräkas och föregås oftast av illamående och kvälvningar.

Nausea
Det är en eubjektiv, icke smärtsam men plågsam upplevelse med obehadlig känsla från
svalget och GI-kanalen som ger visshet om att man snart måste kräkas.
Motoriken i GI-kanalen avtar, ventrikeln blir slapp och innehållet i duodenum förflyttas
bakåt till ventrikeln genom retrograd peristaltik.
Minskad utsöndring av magsyra och ökad salivering är andra symptom men också
takykardi, svettningar och blekhet.
Tillståndet följs av kvälvningar som är torrkräkning, alltså utan vätska.

Kräkning
Syftet med kräkning är att få ut maginnehåll och duodenalinnehållet genom munnen.
Processen styrs av CNS som kontrollerar muskler.
Emesis föregås av en inandning mot stängd glottis för att öka det intraabdominala trycket
så att duodenalinnehållet förflyttas till ventrikeln.
Andningsmusklerna kontraherar samt musklerna kring övre esofagussfinktern blir slapp
och diafragman runt esofagus blir slapp.
Kontraktion av bukmuskulatur orsakar emesis, allt orsakas av ett ökat tryck i thorax.

Triggers
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Patofysiologiska: förstoppning, ulcus, infektion
Cancer: metastasering i hjärna och lever
Metaboliska: hypercalcemi, uremi
Behandlingsrelaterade: cytostatika t.ex.
Smärta
Migrän
Åksjuka
Matrelaterade: alkohol, matförgiftning
Graviditet
Psykologiska: rädsla, ångest etc.
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Olika triggers kommer kännas igen av detektorer som skickar afferens till kräkcentrum i
NTS i medulla oblongata som via efferenta neuron skickar signaler till verkställande organ
som utlöser emesis.

Emetiska detektorer
Utlösande triggers är många men det finns 5 huvuddetektorer för triggers:
• GI-kanalen
• Kemiska receptorer: slemhinneirriterande ämnen
• Mekaniska receptorer: störning i motilitet, överfull ventrikel och duodenum
• Farynx:
• Mekanisk retning av farynx utlöser emesis
• Area postrema/Kemoreceptor-triggerzonen
• Emetiska substanser i blodbanan, även i CSF
• Utanför BBB då kemoreceptorerna sitter i en del av hjärnan som inte omsluts av
BBB, därför måste man lura area postrema hos vissa lm.
• Vestibularisapparaten
• Rörelse
• Via cerebellum till kräkcentrum
• Högre hjärncentra
• Sensorik, minne
• Inte egentliga detektorer
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Transmittorer
NT från olika organ kan medverka vid initiering av emesis vilket också är targets för
farmakologi.
• Serotonin: frisättning från magslemhinnan OCH area postrema
• Odansetron
• Dopamin: area postrema
• Substans P: NTS
• Opioider: area postrema
• ACh och Histamin: impulser från vestibularis
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Den viktigaste typen av antiemetika är 5-HT3-receptorantagonister. Odansetron är ett
sådant läkemedel som är väldigt viktigt för antiemesis.
Vid cytostatikabehandling så frisätter ventrikeln stora mängder serotonin som retar
kemoreceptorer i area postrema och som sedan signalerar till NTS i medulla oblongata att
utlösa en kräkreflex.
Odansetron blockerar serotoninreceptorer i NTS och Area postrema.
D2-receptorantagonisten Metoklopramid är ett annat exempel som blockerar
dopaminsignalering i NTS och Area postrema.
Vid behandling av psykos kan vissa substanser, som SSRI, ju öka koncentrationen av
serotonin i blodet vilket kan framkalla emesis. Då kan det vara viktigt att ge antiemetika.

Migrän
Det är anfall av svår sprängande eller dunkande huvudvärk på en eller två sidor av
huvudet. Kännetäcknas av illamående och ökad känslighet för ljus och ljud. Kan leda till
emesis.
20% känner aura, dvs kan känna hur migränet smyger sig på.
15-20% av fallen tros ha ärftlig koppling.

Migrän är huvudvärk som inte har med hjärnan att göra eftersom det inte finns
nociceptorer där. Smärtan känns av pga innervation av stora kärl i kraniet och dura mater.
Kraftiga utvidgningar av blodkärlen ger retning av nociceptorer och man känner smärta.
De flesta som är drabbade av migrän är kvinnor i 40-årsåldern.
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Triggers
• Fysiologiska:
• Hormonfluktuationer
• Sömnrubbnignar
• Ätstörningar: konstig mat, choklad, nitrater etc.
• Psykologiska
• Stress
• Depression
• Ångest
• Miljö
• Stora vädervariationer, tryckskillnader
• Jobbiga ljud

Förloppet

•
•
•
•

Prodrome: försämrat tillstånd, behandling vid denna fas kan förhindra symptom
Aura: Vissa personer kan känna av att följande faser är på gång
Migrän: mild och/eller svår huvudvärk, tar man medicin här är det för sent.
Upplösning av migrän.
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Teorier för uppkomst
1. Vaskulär
Ett initialt blodflöde där det inte finns några symptom, sedan uppkommer aura vid en liten
konstriktion av blodkärl. Det leder till att CBF (cerebral blood flow) minskar. Därefter
uppkommer en kraftig vasodilatation som hjärnan inte hinner kompensera för. Det finns ett
utrymme mellan blodkärl och hjärna som ska kunna anpassas men det hinns inte med.
Dilatationen leder till kraftig retning av sensorer som finns runt om.
2. Hjärna/Cortex
Migränet orsakas av hjärnan själv, ett högt extracellulärt K i barken och migränet sprids
neråt
3. Inflammatoriskt
Frisättning av proinflammatoriska mediatorer från CN V som uppfattas av smärtreceptorer.
Detta tros numera vara orsaken till uppkomst. Detta delvis eftersom det vid migrän oftast
inte sker någon förändring i blodflöde men också eftersom antimigränmedicin sällan
påverkar vaskulatur.

Farmakologi
Akuta behandlingar måste sättas in innan själva attacken, annars har de ingen verkan och
kan fungera hos pat som får attacker lite mer sällan.
Profylax kan ges till de som får attacker ofta men här gäller det mer att hålla sig borta från
triggers. Botox skulle kunna fungera som profylax.
• NSAID: förhindra proinflammatoriska mediatorer (prostaglandiner)
• 5-HT1D-agonister är vanligast, triptaner, som tros förhindra vasodilatation och retning
av sensoriska fibrer.
• 5-HT2-antagonister
• Analgetika: smärtlindring
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Neurodegenerativa sjukdomar
Degenerativa sjukdomar gör att celler i CNS dör, effekterna blir kroniska eftersom dessa
celler inte kan återbildas. Det finns heller inget botemedel mot detta men i viss mån kan
man kompensera med läkemedel.

Sjukdomar
• Parkinson: nedsatt rörelseförmåga
• Alzeimers: nedsatt kognitiv förmåga, typ av demens
• Huntingtons disease: danssjuka, ofrivilliga rörelser då man ärver en mutation som kodar
för huntingtongen.
• Prionsjukdomar: protein som interagerar med våra proteiner som börjar anta samma
struktur, felveckning. Det skapas patologiska proteinaggregationer.
• Amyotrofisk Lateral Skleros (ALS): motorneurom i ryggmärn och hjärnstam påverkas,
leder till muskelförlamning och till slut påverkas andningsmuskulaturen.

Faktorer
Protein
I synnerhet felveckning och/eller aggregering. Hydrofila delar hamnar på fel ställe, sätter
sit lättare i cellmembranet och skapar aggregationer, dock ska elimineringsmekanismer
finnas för detta i vanliga vall.
• a-syneclein: parkinson
• b-amyloid, tau: Alzeimers
Energimetabolism och åldrande
Försämrad mitokondriefunktion med åldern ger reducerad oxidativ kapacitet. Det kan leda
till oxidativ stress och bildande av fria syreradikaler som skadar cellen. En bidragande
orsak kan också vara icke fungerande antioxidanter.
Glutamattoxicitet: celler blir stimulerade för mycket så att de ackumulerar Ca intracellulärt
som kan leda till celldöd.

Parkinson
Progressiv sjukdom då fler och fler celler dör. Särskilt dopaminerga celler i substantia
nigra. Flesta insjuknar efter 60 men familjära varianter uppkommer tidigare. Endast
symptombehandling, går inte att bota.
Kroppen hamnar i ett orörligt tillstånd, stela rörelser och tremor.

Symptom:
•
•
•
•

Bradykinesi: Långsamma rörelser, rörelsehämning
Vilotremor: darrande, försvinner när man utför en rörelse
Muskulär stelhet: muskelspänning
Försämrad hållning:

Orsak
Man tror att ett ökat genuttryck för a-syneclein kan bidra men utgör bara en liten del.
Ålder är en stor riskfaktor men det finns ockå miljöfaktorer som toxiner, särskilt sådana
som stör mitokondriefunktionen.
Det är alltså den oxidativa stressen, som dopaminmetabolism i sig bidrar till, samt
eventuellt felfungerande mitokondrier som tros vara stora riskfaktorer.
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Mekanismer
Det finns alltså tre dopaminprojicerande banor i CNS men det är den nigro-striala banan
som påverkas mest i parkinson. Det är mellan SNpC och basala ganglierna för reglering
av rörelser.
Vid parkinson är det alltså dessa dopaminerga celler som dör, vilket reducerar
frisättningen av dopamin till striatum.
I vissa fall kan Lewy-kroppar ses vilket är proteinaggregationer av a-syneclein intracellulärt
i dopaminerga celler. Symptomen uppkommer väldigt sent, vilket gör att kritiskt många
celler redan dött.
Diagnos ställs utifrån symptom och förbättring med L-DOPA.
Vid parkinson:
• Direkta banan: understimulerad
• Indirekta banan: överstimulerad
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Behandling
Eftersom det inte går att bota Parkinson så är det symptombehandling som gäller, man
försöker återställa den dopaminerga signaleringen för att förbättra den motoriska
förmågan.

Ger man tyrosin så kan den lätt passera tarmepitel, tas upp av blodet och vidare igenom
BBB till dopaminerga celler. Omvandlingen av tyrosin till L-DOPA av hydroxylas är det
hastighetsreglerade steget i syntesen.
När dopamin frisatts så sker upptag tillbaka via DAT eller nedrytning i klyftan av COMT.
Intracellulärt kan det ske degradering av MAO som är bundet till mitokondrier vilket kan
bidra till den oxidativa stressen.
Igenom att ge L-DOPA direkt så kan man undvika det hastightesreglerade steget i
syntesen då dekarboxylaset som gör om L-DOPA till dopamin inte är reglerat. L-DOPA
passerar BBB lätt.
Dessutom kan man ge COMT- och dekarboxylashämmare så att nedbrytningen av LDOPA inte sker perifert. Dessa komponenter kan inte passera BBB utan verkar bara
perifert. Entakapon gör detta.
Selegilin är ett lm som hämmar den intracellulära nedbrytninga av dopamin (MAOhämmare) och kan på så sätt både öka dopamintillgängligheten men också skydda
neuronen.
Till sist finns Dopaminagonister som verkar på Dopaminreceptorer men kringår hela det
enzymatiska systemet med dopamin. Dessutom har det en låg halveringstid.
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ACh-receptorantagonister kan också användas vid parkinsonbehandling eftersom
hämmande interneuron i basal ganglierna signalerar via ACh.
När dopaminerga neuron försvinner kommer den hämmande effekten på dessa
hämmande interneuron att försvinna och nettohämningen kommer att öka. Genom att
tillsätta ACh-antagonister kan man kompensera för detta och minska nettohämningen.
Biverkningar blir dock muntorrhet och dimsyn men vid vilotremor är denna behandling
effektiv.
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Farkamologi
•
•
•
•
•

L-DOPA + perifer dekarboxylashämmare: öka tillgänglighet av dopamin
Perifer COMT-hämmare: minska perifer nedbrytning
MAO-hämmare: hämma intracellulär nedbrytning
Dopaminreceptoragonist: stimulering av D1/D2-receptor
Antikolinergika: hämma interneuronal hämning i basala ganglier

Biverkningar
Antipsykotiska lm finns som D2-hämmare och kan orsaka neuroleptisk parkinsonism.
Dopamin verkar via D2-receptorer vid signalering för emesis varvid antiemetika kan vara
nödvändligt vid parkinsonbehandling.
Efter längre tids behandling av L-DOPA som uppkommer stora fluktuationer i motoriska
responsen. Läkemedlen verkar kortare och kortare och det uppkommer ett ON/OFFfenomen. En förklaring till detta kan vara desensetisering och hypersensetisering om vart
annat.
Det finns också en typ av biverkning som heter LID - L-DOPA-inducerade dyskinesier
vilket är abnormala ofrivilliga rörelser, lite som huntington. Det tros uppkomma pga LDOPA-fluktuationerna.
För att få bukt med detta är MAO och COMT-hämmare en alternativ samt L-DOPAinfusioner.
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Alzeimers
Det är en neurodegenerativ sjukdom med förlust av kolinerga, serotonerga och
dopaminerga neuron. Sjukdomen påverkar främst kognitiva funktioner och faller under
kategorin demenssjukdomar vilket består av kognitiva, emotionella, beteendemässiga och
neurologiska störningar.
Alzeimers utgör 60% av alla demenssjukdomar.

Symptom
De varierar väldigt mycket mellan patienter men minnesstörningar, depression och
psykotiska symptom är vanliga.
Tidiga symptom
• Uppmärksamhetsstörningar
• Svårt att hitta rätt ord: afasi
• Orienteringssvårigheter
• Tidsuppfattning
Sena symptom
Kognitiva funktioner väldigt nedsatta så att pat inte kan ta hand om sig själv.

Patogenes
Förlust av kolinerga nervceller: främst i hippocampus och framhjärnan som är viktiga för
kognitiva funktioner
Senila plack: inlagring av b-amyloid extracellulärt
Neurofibrillära trassel: inlagring av proteinet tau intracellulärt, trassel inne i cellerna

Farmakologi
Genom att öka ACh-nivåerna kan de kognitiva funktionerna förbättras.
• AChE-hämmare förhindrar nedbrytning av befintligt ACh
• NMDA-receptorantagonist: förhindra ackumulering av intracellulärt Ca som vid parkinson
i syfte att minska neurodegeneration.
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Neuroleptika
Schizofreni
Ungefär 1-7% av befolkningen i alla kulturer lider av schizofreni. Orsaker till uppkomst är
främst genetiskt men också omgivningsfaktorer kan bidra såsom infektioner under
graviditet. Influensainfektion under graviditet kan göra att barnet utvecklasr schizofreni.
Även toxoplasmos kan göra detta, sammantaget är det hjärnans utveckling som påverkas.
Haschmissbruk av mamman eller hypoxi vid födseln kan också orsaka detta.
Haschmissbruk i sig ger 7ggr ökad risk att uteveckla sjd 10 år senare.
Sammantaget är det dock den genetiska faktorn som ger störst risk. Mutationer i ett antal
proteiner kan påverka, särskilt proteiner som är kopplade till glutamat:
• COMT: bryter bl.a. ner glutamat
• Metabotrop Glutamatreceptor 3
• a7-nikotinreceptor för ACh: nedreglerade hos patienter

Symptom vid Schizofren psykos
Positiva symptom: kan påverkas med antipsykotiska läkemedel
• Vanföreställningar: paranoida
• Hallucinationer: oftast via hörseln, kan t.ex. höra röster
• Tankestörningar: tror att nån stoppar in tankar i huvudet eller tar bort tankar
• Egendomligt beteende
Negativa symptom: kan INTE påverkas med antipsykotiska lm
• Emotionell avflackning: kan inte känna empati
• Social withdrawal: drar sig undan, vaken på nätter och sover på dagar, tittar inte folk i
ögonen
• Demens: några få procent gör det
Kognitiva symptom
• Defekt ”selective attention”: förmåga för arbetsminnet att rikta uppmärksamhet åt rätt
saker t.ex. i trafiken
• Nedsatt arbetsminne
• Nedsatt inlärningsförmåga
• Defekt exekutiv kapacitet: förmåga att sätta tanke til handling
Utöver detta förekommer ofta depressiva symptom vilket gör att självmord ska tas i
beaktning.
Symptomen debuterar ofta vid 20åå då man flyttat hemifrån, något fler män än kvinnor
drabbas.
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Teorier för uppkomst
Dopaminhypotesen
Man upptäckte genom att ta amfetamin så framkallas psykotiska symptom, varvid också
dopaminreceptorantagonister kan motverka psykosen:
• Amfetamin: ger psykossymptom
• Reseroin och DA-receptorantagonist motverkar dessa symptom
Evidensbaserat kan man istället konstatera att vid psykoser så ser man ökad dopaminerg
aktivitet i striatum, basala ganglier, och i limbiska systemet. Man kunde också se en brist
på dopamin genom ökad metabolism i prefrontala cortex vid psykoser.
Läkemedel som minskar dopaminerg signalering i striatum men förhöjer i prefrontala
cortex skulle kunna fungera därför.
Glutamathypotesen
Man har sett att NMDA-receptorantagonister (som ketamin) kan framkalla psykosliknande
symptom hos friska personer. Dessutom kunde man se hos patienter att
glutamattransmissionen var förändrad, bl.a. genom NMDA-receptorerna.
Hos postmortala kunde man se att subenheterna NR1 och NR2a i NMDA-receptorer var
nedsatta i uttryck.
Serotoninhypotesen
Inte lika vedertagen som ovanstående men LSD, bl.a. 5HT-2-agonist, ger psykotiska
beteenden. Likväl har 5HT-2-antagonister visat antipsykotisk effekt. De nya antipsykotiska
lm har dessutom en sådan komponent.

Farmakologi
Huvudmålet för läkemedel är att blockera dopamintransmissionen i CNS genom:
• Hämmad upplagring
• Hämmad frisättnin
• Blockera DA-receptorer men främst D2-receptorer i striatum.
Det finns ju tre dopaminerga banor i hjärnan (nigrostriala, mesolimbocortikala och
tuberoinfindibulära) varav det främsta målet för antipsykotisk behandling är den
mesolimbocortikala (ventral tegmental area till limbiska systemet och cortex) som ju verkar
utslagen vid psykos. Behandling som rör de andra banorna är bara biverkningar.
• Klassiska lm: Blockering av dopamin i limbiska systemet, inte cortex, men påverkar
också i striatum.
• Atypiska lm: som ovan men ytterligare verkan genom ökad frisättning av Dopamin i
prefrontala cortex för stimulering av D1-receptorer och därigenom ökad kognitiv förmåga.
Dessutom finns 5HT-2-antagonister och 5HT-1a-agonister (leder till nettohämning).
Dessa atypiska faciliterar också NMDA-transmission i prefrontalcortex.
Biverkan: viktökning pga histaminblockad.
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Exempel
• Klassiska:
• Chlorpromazin: blockering av D1 och D2. Bieffekter blir laktation då
dopaminhämningen på prolaktinfrisättning hämmas. Även antikolinerga effekter kan
ses.
• Atypiska
• Clozapin: den mest potenta antipsykotiska lm, också mycket potent a2-antagonist.
Den stimulerar dopaminsignalering i prefrontalcortex och förstärker NMDAsignalering. Det är också en 5-HT2-antagonist.
Kan ge agranulocytos varvid blodstatus ska övervakas.

Neuroleptika - effekter i djurförsök
Det explorativa beteendet försvinner när man sätter in antipsykotiska lm. Djuren blir
likgiltiga mot omgivningen och Conditioned Avoidance Responding blockeras.
Lm antagoniserar amfetmineffekter då det hämmar dopaminfrisättning.
Man kan också se reduktion i social interaktion

Effekter på människor
• På friska människor:
• Dämpning av sociala interaktioner
• Dämpning av initiativförmåga
• Minskat intresse för omgivningen
• Påverkar INTE intellekt eller kognitiva funktioner
• På sjuka människor: tvärtomeffekt mot på sjuka
• Reducerar vanföreställningar och hallucinationer
• Tankestörningar avtar
• Social förmåga ökar
• Bra effekt på positiva symptom men inte på negativa
• Underlättar psykoterapi
Biverkningar av klassiska
• Akuta:
• Parkinsonism: bahandlas med antikolinergika
• Akut dystoni: genom blockering av a2-receptorer?
• Akatasi (svårt att sitta stilla): benzo
• Kroniska:
• Efter många år kan Tardv dyskinesi, sena rörelsestörningar, uppkomma hos en
femtedel. Behandlas med dosreducering.
Övriga effekter
Antiemetisk effekt: påverkan på kemoreceptorer i area postrema
Endokrin påverkan:
• Ökad frisättning av prolaktin eftersom dopamin har hämmande effekt på frisättningen.
• Gynekomasti
Autonoma effekter
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Indikationer
Neuroleptika kan ges vid indikationer av:
• Schizofreni
• Mani
• Prykotisk depression
• Huntington
• Kräkningstillstånd
Efficacy
Ungefär 70% av schizofrena patienter svarar på klassiska antipsykotiska lm och 1/3 av
behandlingsresistenta svarar istället på Clozapin som är det mest effektiva lm, dessutom
reduderar det suicidrisken.
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Opioidanalgetika
Bakrunden till detta ämne är främst nociceptiv smärta som är frisk smärta, reaktion på
vävnadsskada. Smärtan förmedlas sedan till ryggmärgen med bipolära neuron med
cellkärnor i dorsalrotsganglion. Smärta gör sedan att vi undviker det som orsakat smärtan.
• Värme
• Kemiska ämnen
• Kyla
• Mekanisk

Det finns också andra typer av smärta:
• Inflammatorisk smärta: frisättande av kemiska ämnen, mediatorer såsom histamin,
PG, serotonin osv ger en sensetisering av nociceptorer perifert och kan ge upphov till två
fenomen:
• Allodyni: beröring upplevs som smärta
• Hyperalgesi: smärtstimuli upplevs som mycket starkare
Neuropatisk
smärta: smärta från ett icke friskt nervsystem, kan vara periera nerver eller
•
ryggmärgsskador eller stroke centralt. Infektiösa agens kan också orsaka detta.
• Idiopatisk smärta: smärta utan känd orsak

Förmedling
För att smärtan ska kunna upplevas måste det förmedlas till hjärnan. Det utförs av det
anterolaterala systemet som förmedlar sensoriskt diskriminativ smärta och affektiv
smärta.
Nociceptorer kopplas om i ryggmärgen till annat projektionsneuron upp till thalamus
(kontralateralt). Därefter sker omkoppling till tredje neuron som projicerar till cortex för
affektiv upplevelse av smärtan. Den diskreminativa delen förmedlas med neuron som
löper på samma sida av ryggmärgen, kopplas om i thalamus och projicerar mot sensoriska
cortex för att vi ska veta var vi har ont.
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Utöver detta sker också projektioner mot centralt smärtmodulerande områden för att
dämpa smärtan.
I hjärnstammen finns PAG som signalerar neråt till andra kärnor som frisätter:
• Raphe nucleus: serotonin
• Locus Coeruleus: NA som verkar på a2-receptorer varvid agonister kan ges.
Vid kroniska tillstånd kan det istället bli så att detta system faciliterar smärta genom att
verka på andra receptorer.
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Farmakologisk behandling av smärta
Morfin och morfinlika analgetika (opioider) kan ges vid smärta men oftast börjar man med
NSAID och paracetamol. Man kan sedan övergå till lokalanestetika (lokal injektion, topikalt
eller systemiskt)
Övriga
• Antidepressiva medel: särskilt vid kronisk neuropatisk smärta.
• Antiepileptika: också särskilt vid kronisk neuropatisk smärta
• Migränmedel:
• Cannabinoider: i Sverige endast vid behandling av MS-patienter
• Alfa2-agonister: intrathekalt (direkt till CSF) vid svår smärta
• Capsaicin: topikalt vid neuropatisk smärta

Kompletterande till farmakologisk behandling
• Psykoterapi, Kognitiv BeteendeTerapi (KBT)
• ”Acceptance and Commitment Therapy” (ACT): att lära sig tänka i nya banor, att leva
med smärta (”cooping”), att inte låta smärtan begränsa livet mer än nödvändigt, att göra
saker man vill fast det gör ont
• Sjukgymnastik
• Transkutan elektrisk nervstimulering (TENS)
• Ryggmärgsstimulering: utnyttjande av gate-teorin
• Akupunktur

Opioider
I början utvann man råopium för att utvinna morfin, kodein etc, detta är ett av de äldsta
läkemedlen. Alla opioidsubstanser kan bilda till opioidreceptorer, både endogena
substanser men också läkemedel. Lm delas in i starka och svaga opioider

Starka
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Morfin: det finns olika varianter med olika durationer och kan kombineras med andra lm
Heroin: acetylgrupper på 3, och 6-position, är endast ett missbruksmedel.
Metadon: vid behandling av missbruk
Petidin
Fentanyl: fettlösligt, kan användas som plåster
Alfaentanil
Buprenorfin: tas med Naloxone som är en antagonist, dock ingen biologisk tillgänglighet
men ska förhindra intravenös administrering av missbrukare.
Hydromorfon
Oxikodon: tas också med naloxone
Ketobemidon: i kombination med spasmolytikum
Nalbufin

Svaga
Kodein (3-metylmorfin) kan ges i kombination med paracetamol (Citodon och Panocod)
eller med acetylsalicylsyra i Treo comp. Dessutom finns Tramadol och Tapentadol som är
monoaminupptagshämmare.
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Den kemiska strukturen på opioider varierar mycket men det är tyrosinresten som
aktiverar receptorn men en annan del som ger agonistverkan med olika efficacy.
Receptorn är väldigt flack varvid flera substanser kan verka på den.

Heroin har i princip ingen analgetisk effekt, den gör bara att man blir hög. Detta pga den
höga fettlösligheten, koncentrationen stiger väldigt fort i hjärnan men sjunker också
snabbt. Den har kort verkningstid och ger ett mycket starkt beroende och abstinens.

Endogena opioider
Dessa är kroppens egna smärthämmande substanser, de är alla polypeptider med olika
längd:
• Enkefalin: kort
• Endorfiner: längre
• Dynorfin: längre
Dessutom finns receptorantagonister som kan tas vid behandling:
• Naloxone: används vid opioidförgiftning
• Naltrexon: vid behandling av alkoholberoende för att ge negativ känsla

Receptorer
My-receptorer: har störst betydelse, främst vid analgesi men också vid biverkningar
Delta-receptorer: bidrar till analgetisk effekt men också andningsdepression
Kappa-receptorer: bidrar till analgetisk effekt men kan också ge dysfori
Alla receptorer är 7TM-receptorer med tillhörande G-protein. Vid inbindning av agonist
sker:
• Minskad cAMP
• Öppning av K-kanaler (strömmar ut)
• Stängning av Ca-kanaler (strömmar in)
• Hyperpolarisering
• Minskad transmittorfrisättning
Förmodligen är det så att opoider finns på toniskt aktiva GABA-erga neuron vilket gör att
hämningen hämmas på de neuron som frisätter smärtlindrande substanser.
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Opioidverkan
Perifert vid inflammation
My-receptorer på nervändar blir tillgängliga för påverkan av exogena opioider men också
endogena opioider som frisätts från celler som deltar i det inflammatoriska svaret.
Opioiderna hämmar aktivitet i nociceptorerna, my-receptorerna på nociceptorerna blir mer
mottagliga för smärthämmande substaner vid aktivering.
I ryggmärgens dorsalhorn
Frisättning av transmittorer från primärafferenternas terminaler hämmas (t ex glutamat och
substans P) så att vidare signalering till ascenderande neuron hindras. Dessutom
hyperpolariseras ascenderande neuron mot thalamus
I förlängda märgen (RVM och locus coeruleus)
Aktivering av smärthämmande bansystem (serotonin och noradrenalin), borttag av
nettohämning så att endogen smärthämning faciliteras.
I mellanhjärnan (PAG)
Aktivering av nedåtgående smärthämmande system, möjligen via hämning av
toniskt aktiva GABA-neuron i PAG, facilitering av endogen smärthämning.
Den affektiva delen av smärtan påverkas också, ”jag känner fortfarande smärtan men det
berör mig inte lika mycket”.
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Olika typer av smärta
• Nociceptiv smärta, av kontinuerlig molande karaktär, svarar utmärkt
på opioider som vid svåra trauma eller efter kirurgiska ingrepp t.ex.
• Inflammatorisk smärta svarar delvis på opioider. Kombination av opioider och NSAID
kan vara bra
• Neuropatisk smärta svarar ofta dåligt på opioider. T.ex. smärta efter perifer
nervskada, som kan ge överkänslighet för beröring och smärtstimuli. Här är det istället
TCA (tricykliskt antidepressiva) som svarar bäst.
Det finns också en individuell variation då kinetik och dynamik varierar, dessutom kan
desensetisering uppkomma. Det kan vara värt att byta mellan opioider för att komma runt
detta.

Effekter på CNS utöver anelgesi
Dessa effekter är främst my-receptormedierade:
1. Eufori, i vissa fall dysfori.
2. Sedering: minskad koncentrationsförmåga, minskad fysisk och psykisk
prestationsförmåga.
3. Andningsdepression pga blockering av koldioxiddriven. Svår smärta stimulerar
andningen (hyperventilation) och fungerar därmed som fysiologisk antagonist till
opioidernas andningsdeprimerande effekt.
4. Hostdämpning: uttalat speciellt för kodein.
5. Mios (knappnålsstora pupiller) pga stimulering av kärnan till N. occulomotorius
(parasympatiskt) men kan blockeras av opioidantagonister och antikolinergika.
Diagnostiskt värde.
6. Kräkningar och illamående: Främst pga stimulering av kemoreceptorer i area
postrema. Förbättras ofta spontant efter några dagars behandling och kan motverkas
med antiemetika/antihistamin
7. Minskad ADH- och LH frisättning.

Perifera effekter
1. Ökad tonus och minskad peristaltik i tarmen: förstoppning är ett problem vid
långtidsbehandling. Imodium är en perifert verkande opioid som används mot diarré.
2. Ökad tonus i gallgångar: undvik morfin och kodein vid gallstens-smärta, petidin
eller ketobemidon är att föredra framför morfin.
3. Ökad tonus i urinvägar: kan ge urinretention samt ökade besvär vid njursten
(dock ej lika uttalat som vid gallsten), petidin och ketobemidon är även här att
föredra framför morfin.
4. Histaminfrisättning: kan ge bronkokonstriktion (Astma) och
hypotension pga. perifer vasodilatation.

Tolerans
Mycket tolerans när det gäller vissa, det krävs stor dos för att uppnå dessa faktorer:
• Andningsdepression
• Eufori
• Sedering
• Analgesi
Mindre utvecklas för:
• Förstoppning
• Mios
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Morfinabstinens
Symptom
1. Snuva, ökat tårflöde
2. Gäspningar
3. Köldkänsla, gåshud
4. Hyperventilation
5. Hypertermi
6. Mydriasis (stora pupiller)
7. Muskelvärk
8. Käkningar, diarré
9. Ångest
Abstinens kan utlösas explosivt av opioidantagonisten naloxon och även av partiella
agonister och blandade agonister/antagonister som buprenorfin.

Behandling vid opioidberoende
Substitution med metadon och buprenorfin som har mycket längre halveringstider än
morfin och är mindre fettlösliga varvid hjärnan inte får sådana chockhöjningar av opioider
som vid heroin. Har dock den analgetiska effekten kvar, ger alltså mindre beroende- och
abstinensbesvär.
Clonidin kan minska sympaticusmedierade besvär.

Opioidförgiftning
Symptomen vid förgiftning är:
• Ytlig andning
• Mios
• Bradykardi
• Sänkt kroppstemperatur
• Ingen reaktion på yttre stimuli, kan uppkomma koma.
Tillståndet ska behandlas med:
Naloxon i.v. vid behov upprepade doser eftersom halveringstiden för naloxon är kortare än
för morfin. Alla symtom på morfin-förgiftning reverseras men abstinenstillstånd utsätter
kroppen för stora påfrestningar eventuellt, bevakning är därför av stor betydelse och
eventuell insättning av metadon t.ex.

Farmakokinetik
Morfin kan ges i.m., s.c., i.v., p.o., intratekalt och epiduralt. Ges det intratekalt så ges c:a
1% av p.o. dos eftersom biologisk tillgänglighet vid po inte är hög.
Epiduralt ges c:a 10% av p.o. dos, morfinet måste då diffundera genom duran. Dock finns
risker för sen andnings-depression på grund av diffusion till andningscentrum.
Efter p.o. adm god absorption men påtaglig första passage effekt ger endast 35-40%
biologisk tillgänglighet. Detta innebär att den p.o. dosen bör vara c:a 3 gånger högre än
den i.v. dosen.
Halveringstiden är ca 3h och metabolisering sker i levern för vidare utsöndring i njurarna
varvid dosen måste minskas vid njurinsuff.
• Morfin-3-glukonorid: inaktiv
• Morfin-6-glukonorid: fortfarande aktiv, pga flack receptor.
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Morfinlika opioider
Kodein
”Svag agonist” som endast har 1/10 av morfinets potens. Metaboliseras genom
demetylering till morfin som sannolikt står för huvudparten
av den analgetiska effekten.
Ca 30 mg krävs för analgesi och kombineras ofta med paracetamol/ASA. Det ges p.o och
har en hög p.o. biologisk tillgänglighet
• Effektduration är c:a 4 timmar
• Obetydlig eufori
• Måttligt beroendeframkallande
• Måttlig andningsdepression
• Hostdämpande
• Kan liksom morfin ge gallvägskolik och förstoppning.
Heroin
”Missbrukspreparat”; full agonist. Administreras ffa i.v. (sniffning och rökning förekommer
också). Det är mer fettlösligt än morfin och leder till större "kick" vid i.v. injektion (snabbare
passage av blod-hjärn-barriären).
• Kortare halveringstid
• Kraftigare abstinenssymptom
• Snabbare beroendeutveckling
• Metaboliseras genom deacetylering till morfin som sedan glukuronideras

Syntetiska derivat – kemiskt olika morfin
Petidin
Kortare verkningsduration jämfört med morfin. Har också antikolinerg effekt vilket kan ge
muntorrhet och synstörningar. Det minskar å andra sidan
risken för spasm i gall- och urinvägar jämfört med morfin
Metabolism: N-demetylering till nor-petidin, som vid ansamling kan ge upphov till
epileptiska kramper, långtidsbehandling bör därför undvikas.
Påstås av vissa att vara att föredra framför morfin vid förlossningar
Fentanyl
Mycket mer potent än morfin och med kort halveringstid (1-2 timmar).
Ges i.v. vid kirurgiska ingrepp i kombination med droperidol för s k neuroleptanestesi. Kan även ges i plåster p.g.a. den höga potensen och höga fettlösligheten.
Metadon
Högre biologisk tillgänglighet än för morfin vid p.o. administrering (c:a 80 %)
Halveringstiden längre än för morfin men påverkas av urinens pH. Metadon är basiskt
varvid halveringstiden förkortas med surare pH i urinen.
Den långa halveringstiden gör att abstinenssymptomen är mindre uttalade.
• Används ffa. vid behandling av morfin- och heroinmissbruk
• Svårt att titrera fram rätt dos vid smärtbehandling - speciellt vid njur och
leverpåverkan (äldre patienter).
Oxycodone
Liknar i mångt och mycket morfin men påstås vara mindre beroendeframkallande, men det
är tveksamt om så är fallet.

John Ivarsson, Läkarprogrammet KI, T4

Ketobemidon
Förutom effekt på opioidreceptorer interagerar ketobemidon även med NMDA
glutamat-receptorn, vilket kan vara av betydelse för att förhindra uppkomsten av
kroniska smärttillstånd.
• Kan ges p.o., s.c, i.m. och i.v.
• Biologisk tillgänglighet p.o. 35%.
• Inga känd aktiva metaboliter, bra alternativ vid njursvikt.
Buprenorfin
Blandad full och partiell agonist på olika opioidreceptorer. Partiell agonist på myreceptorer, kan inte ge samma grad av analgesi som morfin.
Kan verka som antagonist mot andra opioider och ge svåra abstinenssymptom
hos morfinister!
Ges i.m., i.v., sublingualt och som plåster men kan inte ges p.o. eftersom första
passage-metabolismen är uttalad.
Något mindre beroendeframkallande än morfin. Används även för
substitutionsbehandling vid opioidberoende (Subutex), även i kombination med
naloxon för att förhindra intravenöst missbruk (Suboxone).
Tramadol
Har endast låg potens som opioidreceptoragonist. Sannolikt har medlets noradrenalin- och
serotonin-upptagshämmande effekt stor betydelse för den analgetiska effekten.
• Kan ges p.o., i.m. och i.v.
• Hög peroral biologisk tillgänglighet ca 70 - 90 %.
• Mycket lite andningsdeprimerande.
Tapentadol
Kombinerad my-opioidreceptoragonist och noradrenalin-upptagshämmare –
introducerades nyligen i Sverige
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Ångest
Det är en respons på stressstimuli som hot kan utlösa.
Perifert ger det ett stort sympaticuspåslag med ökade kortisolnivåer som t.ex. ger
takykardi. Centralt tas ett beslut om man ska slåss eller fly.
Thamalus är filter för all inkommande sensrisk input som lukt, syn och hörsel.
Därefter skickas signaler till amygdala där den känslomässiga minnesfunktionen finns
(rädsla, aggression osv). Dessutom skickas signaler till hippocampus för att facilitera
minnesbildning. Hippocampus och amygdala kommunicerar också sinsemellan.
Från hippocampus skickas afferens till prefrontalcortex (PFC) där beslutet fattas beroende
på input som fås.
Top-down-signaleringen från PFC, som beslutar vad som ska göras, skickar sedan
signaler till Hippocampus och amygdala.
Detta är normal ångest men det blir sjukt när man får samma känsla i mindre farliga
tillstånd. Man reagerar för starkt på stimuli och det påverkar ens dagliga liv.

Generell ångest
Det drabbar dubbelt så många kvinnor som män och är en ständigt pågende ångestoro
utan att man vet varför. Många fysiska symptom uppkommer ofta såsom ont i magen, ont
o huvudet, svindel osv men det är svårt att sätta fingret precis på vad det är.
Diagnos
Man måste ha minst 6 månader av ångest eller stor oro och ha minst 3 av dessa symptom
under den tiden:
• Stressad, spänd
• Lätt uttröttad
• Koncentrationssvårigheter
• Lättirriterad
• Muskelspänningar
• Svårigheter med sömn
Symptomen får inte vara del av annan sjukdom eller orsakad av annan medicinsk
behandling. Symptomen måste orsaka påtagliga problem för patienten.
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Panikångest
Återigen dubbel andel kvinnor som drabbas. Det är attacker med stor rädsla och enormt
sympaticuspåslag utan att det finns en fara närvarande.
Det börjar med att symptomen smyger sig på och peaken måste komma inom 10 minuter
och varar under ett tag för att sedan gå över. Minst 4 symptom måste vara involverade:
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

palpitations, pounding heart, or accelerated heart rate
sweating
trembling or shaking
sensations of shortness of breath or smothering
feeling of choking
chest pain or discomfort
nausea or abdominal distress
feeling dizzy, unsteady, lightheaded, or faint
derealization (feelings of unreality) or depersonalization (being detached from oneself)
fear of losing control or going crazy
fear of dying
paresthesias (numbness or tingling sensations)
chills or hot flushes

Utöver detta måste det attacken under en månad följas av oro att attacken ska uppkomma
igen eller oron över att förlora kontrollen under själva attacken.
Dessutom måste det uppkomma en tydlig beteendeförändring relaterade till attackerna.
Under MRI-undersökning så ser man engagemang av flera områden i hjärnan:
• Amygdala
• Hippocampus
• Thalamus
• PFC och hjärnstam
Alla strukturer ovan blir hypersensetiva eftersom top-down-hämningen från PFC på
amygdala verkar vara utslagen. Det gör att amygdala får för stor inverkan.
Man har kunnat se att det finns en minskad receptorbindning i amygdala och PFC
gällande:
• GABA-receptorer
• 5-HT1a-receptorer
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Specifik fobi
Det karaktäriseras av irrationell rädsla från ett speficikt objekt eller situation som inte ska
orsaka rädsla. Det måste vara minst 6 månader duration av symptomen, en sned
fördelning att t.ex. sniglar är läskigare än mord.
Det finns fyra kategorier:
1. Natural: rädsla för höjd, vatten
2. Medical: skador, blod
3. Djur: ormar, spindlar
4. Situationer: klautrofobi
Symptom
En stor rädsla som triggas igång av stimuli som följs av en stor ångestrespons direkt, kan
leda till panikattack.
Vuxna kan ha möjligheten att veta att rädslan är irrationell och kan ibland undertrycka
rädslan, vilket inte barn kan.
Undvikande under omfattande förhållanden eller kan uthärda situationen med stort
stresspåslag.
Det måste påverka livet negativt t.ex. skola, jobb eller familj.
MRI-bilder visar engagemang av amygdala och PFC:
• Amygdala: hyperresponsiv till fobi-stimuli
• PFC: signaleringen dysreglerad, top-down fungerar sämre.

OCD - Obsessive Compulsive Disorder
Få som drabbas och lika många kvinnor som män. Främst unga personer som drabbas, är
i sig självt inget pngestrelaterat tillstånd med kan leda till det om inte handlingarna utförs.
Delas också in i kategorier:
• Washers: tvättar sin händer maniskt t.ex.
• Checker: kollar om spisen är avstängd väldigt många gånger t.ex.
• Doubters and sinners: om inte allt är perfekt eller utförs korrekt så händer något hemskt
• Counters and arrangers: måste räkna och sortera saker
• Hoarders: samlare, får inte slänga saker.
För att det ska klassas som OCD måste det påverka minst en timme av dagen.
Vid OCD är det andra delar av hjärnan som är involverade:
• Orbifrontalcortex: omdömesförmågan är påverkad, ökad aktivitet här pga hämmad
aktivitet i striatum och thalamus.
• Abnormaliteter i Thalamo-corico-striala banan.
Man tror att ritualerna aktiverar thalamus och striatum och därmed hämmar ångesten.

Sammanfattning
• Ångest drabbar dubbelt så många kvinnor som män (inte OCD)
• Vid svår ångest ökar akvitet i CNS
• Alarmsystemet är överkänsligt (amygdala (och orbitofrontalcortex vid OCD)) och
omdömet är försämrat i PFC.
• Serotonin och NA är dysreglerade
• GABA: lägre nivåer än hos kontroller, försämrad GABA-erg transmission.
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Behandling
•
•
•
•

5-HT1a-partiella agonister
Benzodiazepiner
SSRI: allra vanligaste vid ångest
KBT: samtal, kan lära sig leva med det och inte låta det begränsa.

5-HT1a-partiella agonister
Buspiron verkar som partiell agonist men också som D2-antagonist.
Effekten dröjer några veckor.
I raphe nucleus finns autoreceptorer som alltså ska hämma frisättningen av serotonin till
hippocampus, PFC etc. De partiella agonisterna stabiliserar alltså frisättningen
presynaptiskt och hämmar signalering postsynaptiskt eftersom receptorn är hämmande.
En antagonist som binder in presynaptiskt skulle alltså stimulera frisättningen av 5-HT från
serotonerga neuron. Syftet med partiell agonist är att stabilisera den toniska frisättningen
som alltså inte är optimal.
Bieffekter
• Illamående
• Dåsighet
• Rastlöshet
Benzodiazepiner

Benzo har en egen inbindningssite på GABAa-receptorer och gör det lättare för GABA att
binda in till sin receptor. GABAa är en jonotrop receptor som släpper in Cl-joner och
hyperpolariserar neuronet vilket ger mindre retbarhet. Dessa finns i amygdala och kan
minska frisättningen av NT från neuron som finns där om det finns GABAergt neuron som
kan hämma dem.
Benzo binder till receptor på GABAa-receptor så att nettosignalering i amygdala minskar.
Effekter
• Minskad ångest: Anxiolytiska
• Sederande: sömninducerande, dåsighet
• Minsking av muskeltonus
• Kramplösande
• Amnetiska
Det finns långverkande och kortverkande varianter som används vid olika situationer:
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Characteristics of Bz in humans
• Kortverkande: hypnotiska
• Långverkande: anxiolytiska

Oönskade effekter
!
Drowsiness
®
Flunitrazepam,
!
Confusion Rohypnol was withdrawn from the Swedish market 1998
!
Hangover
!
Withdrawal
!
Sedation
!
Psychomotor impairment
Anxiolytic, hypnotic and antiepileptic drugs
17 september 2012
!
Impaired memory
!
Drug-drug interaction
!
Tolerance and dependence
Tillsammans med alkohol ökar risken för andningsdepression. Det finns också
kompetetiva antagonister.

John Ivarsson, Läkarprogrammet KI, T4

Sömn
Det är en anabol situation då kortisolnivåer sjunker och GH-nivåer ökar. Slutar man sova
så ökar risken markant för att råka ut för psykoser. 50% av befolkningen har sömnproblem
och de delas in i olika grupper:
• Problem att somna
• Oregelbunden sömn
• Frekvent uppvaknande
• Totala sömnlängden för kort

Läkemedel - Hypnotika
Delas in i tre grupper:
• Hypnotica 1: främst kortverkande Benzo men också i viss mån långverkande. Har dock
biverknignar men påverkar inte REM-sömnen
2: Propiomazin: okänd verkningsmekanism
• Hypnotica
Hypnotica
• Hypnotica 3: Prometazine: antihistamin, använda biverkningar av allergimediciner.
Melatonin fungerar också men faller inte inom någon av dessa kategorier.

Hypnotics I

Short acting BZ
Triazolam (Halcion®)
Zolpidem (Stilnoct®)
Oxazepam (Sobril®)
Nitrazepam (Mogadon®)

Hypnotics II

Propiomazin (Propavan®)
Unknown mechanism of
action

Hypnotics III

Prometazin (Lergigan®)
Anthistamine

Long lasting Bz
Diazepam (Stesolid®)

Epilepsi

Anxiolytic, hypnotic and antiepileptic drugs

17 september 2012

Det kan beskrivas som ett överslag i hjärnan, en elektrisk storm med osynkroniserade
urladdningar i neuron inom ett visst område i hjärnan, men kan också spridas vidare.
Trauma eller feber kan också ge kramper liksom meningit eller grova elektrolytstörningar
alt grav abstinens. Det behöver inte vara så att man ligger och skakar på marken utan
symptomen varierar:
• Blackouter eller förvirring i episoder
• Episoder av att man bara stirrar och är okontaktbar
• Ofrivilliga rörelser i armar och ben
• Inkontinens som följs av extrem trötthet
• Konstiga ljud, rädsloepisoder etc.
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Partiell epilepsi
Kramper som uppkommer i små områden i hjärnan som stannar där eller kan spridas och
bli generell. Symptomen relaterar till det stället i hjärnan kramperna uppkommer t.ex.
motoriska symptom, sensoriska etc. Dessa ger oftast inte förlust av medvetandet.
• Simpe partial seizures: medvetande påverkas inte
• Complex partial seizures: medvetande påverkas

Generaliserad epilepsi
Det involverar båda hemisfärerna och är ibland associerat med förlust av
medvetandegrad.
• Grand Mal: kroppen blir stel och skakar
• Petit Mal: personen stirrar rakt ut några sekunder
• Myoclonic seizures: abrupt skakning av muskelgrupper, kan falla till marken
• Atonic seizures: plötslig förlust i hållningen, lem eller hela kroppen.

EEG

Vid EEG kan man se kraftig aktivitet under en grand mal (normal, grand mal)

Activity during normal cerebr

Activity during grand mal seiz

Cognitive Neuroscience, The Biology of the min

Det är alltså en överaktivitet i neuron och i synnerhet glutamaterg transmission.
Anxiolytic, hypnotic and antiepileptic drugs

17 sept

els

ol®)
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Behandling
Den syftar till att påverka transmission men läkemedel hjälper i max 80% av fallen:
• Stimulera GABAerg transmission
• Hämma Na-kanaler
• Hämma Ca-induktion presynaptiskt så att NT inte frisätts
• Hämma Glutamaterg transmission

Öka GABAerg transmission
• Stimulera GABAa-receptorer
• Benzo
• Hämma GABA-transaminas
• Vigabatrin: god effekt vid partial seizures men kan ge myoclona seizures.
• Hämma GABA-upptag
• GABA-agonist
• Gabapentin

Hämma Na-kanaler

Phenytoin är ett exempel som gör detta:
God effekt på partial och general
seizures
men har ett mycket smalt terapeutiskt fönster.
17 september
2012
Biverknignar är huvudvärk, kognitiv påverkan, nystagmus etc.
Carbamazepine är ett annat exempel som används flitigt och har en god effekt på partial
2+ channels
och general seizures. Kan dock ge påverkan på benmärgen.
Används mest vid Partial
Valproat verkar både genom att hämma GABA-transaminas och Na-kanalhämmare. God
®
Suxinutin ) effekt på partial och general seizures.
Används mest vid General

Gabapentin®)

Hämma Ca-kanaler

Etosuximid gör detta men kan utveckla andra former av seizures. Kan ge anorexia.

17 september 2012

Recommended antiepiletica - Sweden
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Hämma glutamaterg transmission

Lamotrigin hämmar Na-kanaler men hämmar också glutamatfrisättande. Det har ett
bredare terapeutiskt fönster än andra mediciner och tros vara framtiden.

Sammanfattning
Type of seizure

Monotherapy 1st choice

Monotherapy 2nd choice

Monotherapy 3rd choice/add on

Partial seizure

Carbamazepine

Valproate

Phenytoin, Lamotrigin, Gabapentin*, Topiramat*, Vigabatrin*

Myoclonic

Valproate

Klonazepam (BZ)

Absence

Valproate

Etosuximide

Klonazepam

Tonic-clonic

Valproate

Carbamazepine

Phenytoin, lamotrigine

Generalised

Läkemedelsverket

Beroendeframkallande medel
Koffein!
Det är ett måttligt centralstimulerande medel som verkar genom att blockera
adenosinreceptorer. Det tycks öka prestationsförmågan och uthålligheten för arbete
genom att man orkar hålla på längre.
Det är tillvänjande genom uppreglerande av metaboliserande enzymer och
desensetisering
av receptorer.
Anxiolytic, hypnotic and antiepileptic drugs
17 september 2012
Abstinensen som uppkommer är främst huvudvärk
Tros förhindra parkinson!

Opiatmissbruk
Opiater verkar på receptorer i hjärnan (t.ex. limbiska systemet; känslor), ryggmärgen
(smärthäming) och även GI-kanalen (förstoppning).
Centrala effekter
• Eufori
• Dåsighet
• Analgesi
• Mental clouding: omtöckning
Biverknignar som kan uppkomma är andningsdepression, mycket viktigt, men också
illamående och kräkningar samt förstoppning.
Vid intoxikation ser man biverkningarna men kan även ge pyttesmå pupiller och sänkt
temperatur. Andningsdepressionen kan vara så kraftig att den leder till döden, ofta
befinner de sig i koma också. Sänkt temperatur är också vanligt.
Behandling sker med antagonister: Naloxon eller Naltrexon.
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Det är främst verkan via my-receptorer som är viktigast.

John Ivarsson, Läkarprogrammet KI, T4

Missbruk och abstinens
Det finns främst tre typer av missbrukare:
• Recreational users: knarkare
• Medicinskt inducerat beroende: postoperativa smärtor som måste lindras.
• Metadoninställa efter missbruk: behandling som man blir beroende av också.
De akuta effekterna vid missbruk är en kort rush eller kick på 45 sekunder som övergår
snabbt till ”straight” state då man blir som vanligt, vilket är det som missbrukare vill
åstadkomma vilket varar i några timmar, kicken blir inte lika viktig. Därefter uppkommer
abstinensen:
Abstinens
Symptom som uppkommer när man slutar med t.ex. heroin efter ett längre missbruk:
8-12 timmar:
• Rinnande näsa och tårar
• Svettningar och gäspningar
• Orolig sömn
• Dilaterade pupiller: motsats vid intox
• Irritabilitet
48-72 timmar:
• Sömnlöshet, oro
• Kräkningar och diarré
• Fryser och svettas
• Extremitetssmärtor
• Ökat BT och HF.
• Dehydrering
72h-10 dygn
Långsamt avklingande av ovanstående symptom
Behandling sker med metadon, Kodein eller Clonidin som är en a2-agonist för att sänka
BT.
I Locus Coeruleus i 4:e ventrikeln finns neuron som är viktiga för arousal. Där finns
receptorer för opioider och a2-receptorer som då kan hämma NA-signalering där
stimulering av my-receptorer under påverkan av morfin stimulerar frisättnigen.

Centralstimulantia
Det finns några substaner som gör det:
• Amfetamin
• Kokain
• MDMA/Extacy
• Metylfenidat
Dessa är psykomotoriskt stimulerande genom att stimulera frisättning av katekolaminer
med olika mekanismer.
Vid belöning (efter mat, dryck, sex) så ska dopamin frisättas, koncentrationen kan öka
med 200% men med amfetamin och kokain kan den öka med 700%, något man aldrig
kommer upp i normala fall.
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Terapeutisk användning
Det är väldigt begränsat men amfetamin kan användas vid narkolepsi för att förhindra att
man somnar. Metylfenodat används som ADHD-medicin, men inte numera. Istället
används en NA-upptagshämmare som inte ger beroende men som stimulerar vakenhet
och koncentration.

Effekter på människa
Omnipotentkänsla: tror att man klarar vad som helst
• Hyperaktivitet
• Eufori med försämrat omdöme
• Ökad sexuell drift
• Ökad fysisk prestationsförmåga vid uttröttande uppgifter
• Frisättningen av adrenalin leder också till ökad HF och BT.
Den mentala prestationsförmågan ökar vid långtråkiga uppgifter men man utför de inte
bättre, man blir alltså inte smartare.
Vid kroniskt missbruk kan man utveckla paranoida psykoser.
Amfetaminintox
Paranoida drag återfinns också här, dessutom uppkommer hyperaktivitet.
Hallucinationer, stereotypier (upprepade rörelser) och aggressioner är också vanligt vid
intoxikationer. Terapi är neuroleptika!
När man ska försöka sluta så blir det inte lika illa som vid morfinavvänjning men det tar
längre tid.
• Trötthet
• Depression
• Hunger
• Ångest: kan pågå i flera år.

Nikotin
Tobaksrök är den viktigaste och mest behandlingsbara orsaken till sjuklighet och för tidig
död i västvärlden. Det är cancerogent att röka men det är inte nikotinet som är det utan de
cancerogena ämnena i röken.
Tobaksrök orsakar:
• Hjärt- och kärlsjukdomar: HI, Angina
• KOL: astma och emfysem
• Förhöjd frekvens av spontana aborter vid rökning under graviditet
• Ökad perinatal dödlighet vid rökning under graviditet.
• Plötslig spädbarnsdöd
• Åldrande av bindväv
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Effekter
De fås genom att verka på nikotinreceptorer och aktiverar snabbt hjärnans
belöningssystem och vakenhetssystem genom DA, NA och ACh.
CNS
Nikotinets verkan ger:
• Ökad vakenhet
• Eufori
• Minskad aptit
• Muskelavslappnande
• Faciliterar minne och inlärning
Kardiovaskulärt
• Ökad HF och BT
• Frisättning av NA, A
• Stimulering av sympatiska och parasympatisia ganglier
• Kutan vasokonstriktion
GI-kanalen
• Parasympaticusstimulering: ökad motilitet
Det är nikotinet som gör att man röker, blockerar man nikotinreceptorer så röker man
mycket mer för att komma åt blockaden.
Intoxikation och abstinens
• Intox
• Tremor
• Andnindsparalys
• Kräkningar
• Abstinens
• Irritabilitet
• Koncentrationssvårigheter
• Ångest
• Sänkt HF
Nikotin är ett beroendeframkallande medel och dessutom kan man se att vid schizofreni,
depression och alkoholism förekommer rökande oftare.
De som varit depressiva och sedan slutar röka kan behandlas med antidepressiva vilket
hjälper mycket.
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Hallucinogener
Dessa ger perceptionsstörningar och förvirring och kan åstadkommas från flera
stubstaner.
Den aktiva substansen är Delta-Tetrahydrocannabinol och finns i:
• Cannabis
• Marihuana
• Hasch: extrakt, mer koncentrerad

Effekter
•
•
•
•
•
•
•

Eufori
Sedering
Störd avståndsbedöming: funktioner i PFC som slås ut
Sänkt uppmärksamhet
Synhallucinationer
Vanföreställningar
Paranoid

Substansen verkar genom att binda till Cannabinoid-receptor som är en GPCR som
inhiberar cAMP och sänker intracellulärt Ca. Liknar opioiders verkan.
Receptorer finns främst i:
• Hippocampus+Cortex: minne och kognition
• Cerebellum+substantia nigra: motorik
• Mesolimiska DA-systemet: belöning

Substansen är beroendeframkallande
Anandamid är den endogena liganden till receptorn.
Övriga effekter
• Ökat BT och HF
• Bronkdilatation
• Minskad testosteroninsöndring
• Spermaviabiliteten minskar
• Hämmat immunsystem
Vid lånvarigt användande uppkommer koncentrationssvårigheter, bristande
initiativförmåga och ambitionssänkning bl.a.
Man kan i vissa fall också se utveckling av scizofreni.
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Depression
Depression är en mood disorder som delas in i två typer av sjukdomar:
• Unipolör sjd: ffa depression
• Bipolär sjd: menodepressivitet, svängningar i förstämningsregleringen. Normaltillstånd
(eutyma tillståndet är grundnivå) men kan svänga mot mani. Manier finns bara i bipolär
sjukdom.

Unipolär sdj - depression
För att diagnosen ska ställas behövs minst 5 symptom de senaste veckorna varav minst 1
är ett huvudsymptom. Det går inte säga att man ska ”skärpa sig”, det är ett
sjukdomstillstånd och måste skiljas från kris/sorgereaktion.
Läkemedel har till huvudgift att förkorta utläkningsperioden som vanligtvis tar 2-3 månader
utan läkemedel.
Huvudsymptom
• Nedstämdhet: främsta
• Intresseförlust
• Energiförlust
Övriga symptom: lättare att sätta fingret på
• Aptitstörning: ökad eller minskad aptit
• Sömnstörning: ökad eller minskad sömn, oftast minskad
• Psykomotorisk störning: utslätade rörelser, inga medrörelser när man pratar, släpande
gång
• Brist på energi
• Skuldkänslor: obefogade
• Koncentrationssvårigheter: förhindrar livet
• Självmordstankar: måste vara väl grundade
Det är fler kvinnor än män som drabbas, hälften debuterar efter 60åå.
Orsakerna kan vara många men det är inte alltid det listas ut.
• Ärftlighet
• Hypothyreos
• Abstinens efter missbruk
• Komplikation efter andra sjukdomar: HI eller stroke

John Ivarsson, Läkarprogrammet KI, T4

Unipolära sjukdomar har hög dödlighet men då främst pga självmord (annars hjärtkärlsjukdomar). Tillståndet är hindrande av livet, kan delas in i undergrupper:
• Egentlig depression: vanlig depression
• Egentlig depression med melankoli: djupare depressivitet, högre självmordsrisk. Kräver
kraftig farmakologisk behandling och eventuellt slutenvård. Ger mer motorisk hämning
och tidiga morgonuppvaknanden pga höga kortisolnivåer.
• Dystymi: långvarigt depressivt tillstånd.

Grunder för behandling
Monoaminhypotesen uppkom av en slump när man upptäckte att genom att öka
seratonerg och noradrenerg transmission i hjärnan kunde symptomen förbättras. Lm som
ges vid depression utnyttjar detta och ökar dessa transmissioner, främst Serotonin.
Dock om man hämmar dessa transmissioner hos friska borde man ju bli deprimerad, vilket
man inte blir.
Läkemedel som används för behandling är inte beroendeframkallande men har viss
förmåga att utveckla tolerans. Utsättningssymptom kan också förekomma. Något märkligt
är att det tar tid (2-4 veckor) för att uppnå full effekt vilket man inte vet varför.
Nedstämdhet är det symptom som dröjer kvar längst medan de andra lindras fortare.
KBT har också viss effekt och Elchocksbehandling kan ge stor lindring men används bara
vid stora depressioner.
SSRI
Det är förstahandsvalet vid behandling, det har få biverkningar och låg toxicitet jämfört
med TCA (tricykliska antidepressiva) som är kardiotoxiska.
SSRI kan behandlga fler psykologiska tillstånd:
• Depression
• Generell ångest
• Panikångest
• Social fobi
• OCD
Biverkningarna drabbar inte alla pat men den vanligaste och mest besvärande är sexuella
biverkningar. Sänkt libido, erektions- och ejukalationsproblem kan förekomma.
Illamående, huvudvärk och viktförändring kan också förekomma.
Citalopram är ett exempel som används (även prozac och zoloft).
SNRI
Hämmar också upptaget av noradrenalin, är andrahandsval vid behandling av svårare
depressioner. Nackdelen är fler biverkningar och mer utsättningssymptom, därför sker
instättning och utsättning stegvis
Venflaxin är exempel men är mer åt SSRI-hållet.
Presynaptiska a2-antagonister
Syftet med detta är att stoppa feed-backhämningen som utförs genom dessa
autoreceptorer så att befintliga neuron frisätter mer NA och 5HT.
Lm gör att man blir trött vilket är bra för de som har sömnstörningar, vanligt med
viktuppgång pga ökad aptit.
Mirtazapin är exempel.
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TCA
Tricykliska antidepressiva är de mest effektiva antidepressiva lm som hämmar återupptag
av NA främst men också 5HT. Den har dessutom vissa antikolinerga och antihistaminerga
effekter vilket ger upphov till biverkningar.
Vid stora doser och intox så är det arrytmiskt och kardiotoxiskt varvid den bara används
inom specialistvården.
Muntorrhet och obstipation pga antikolinerg effekt men också ackomoderingsstörningar
och trötthet förekommer.
Monoaminooxidashämmare
Det finns två varianter:
• Oselektiv MAO-I: hämmar alla MAO som bryter ner NA, Dopamin, serotonin.
• Selektiv MAO-I: hämmar MAO-A vilket är det som bryter ner serotonin, påverkar inte
MAO-B som bryter ner dopamin.

Bipolär sjukdom
Detta är mindre vanligt än unipolär, yttrar sig både med manier och depressionen där det
senare tar upp det mesta av tiden men manin tar större uttryck.
Ärftligheten är stark och debuterar oftast tidigare, 20-30åå.
Kräver oftast livslång behandling

Symptom
• Motsats till depressiv period:
• Förhöjd självkänsla
• Ökad aktivitet
• Minskat sömnbehov
• Talträngdhet, tankeflykt med rikliga associationer
• Omdömeslöshet och impulsivitet
• Avsaknad av social gränssättning
Ofta behöver patienterna läggas in mot sin vilja, de är helt ovetande om sitt tillstånd.
Bipolär sjukdom delas in i undergrupper:
1. Typ 1: klassiska svängningar
2. Typ 2: mer depression och inte lika starka manier (hypomanier), vanligare än typ 1
3. Blandtillstånd: blandat av typ 1 och 2
4. Schizoaffektiv
Behandling
Det är främst Litium, ett smalt terapeutiskt fönster och man vet inte hur det fungerar.
Behandlingen är akut och profylaktiskt då det är sinnesstabiliserande.
Administreringen är endast PO, full effekt fås efter en vecka. Kombineras ofta med
neuroleptika.
Biverkningar är ökad törst med ökade urinmängder. Viss njurpåverkan kan ses ibland.
Natriumvalproat är exempel.
KBT och ECT kan också hjälpa, vid akuta situationer används benzo också.
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Antiviraler
Jämfört med antibiotika är antiviraler relativt nya lm. Många virusinfektioner måste väntas
ut men för kroniska långvariga infektioner finns antiviraler som kan vara mycket
hjälpsamma. De bästa antiviralera är mycket specifika och effektiva, dessutom finns
vaccination och prevention som också är viktigt.
Angreppspunkter
Enligt den virala livscykeln så måste virus infektera celler för att föröka sig, vilket sker i
många steg. Någonstans i replikationscykeln kan detta angripas, dock får man inte angripa
kroppens egna celler för mycket vilket då ger biverkningar. Det är svårt att utveckla lm som
bara angriper virusinfekterade celler eftersom många virus använder cellens egna
enzymer för replikation.
Dessutom så uppkommer symptom efter det att virusförökningen har kulminerat. Det
betyder att antiviraler främst har effekt på långvariga latenta virusinfektioner.

Principer för antiviraler
•
•
•
•
•
•
•

Blockering av viralt enzym: nukleosidanaloger, proteashämmare, neuraminidashämmare
Blockera receptorbindning: fusionshämmare
Blockera virusfrisättning:
Blockera viral proteinsyntes: antisenseRNA
Modulering av immunreaktioner mot virus: IFN
(Passiv immunisering)
(Terapeutisk vaccination)
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Virusinfektioner som kan behandlas
• HIV
• HAV, HBV
• De flesta herpesvirus:
• HSV-1, HSV-2, EBV, CMV, VZV
• Influensa och RS-virus (respiratory syncytial virus, kan ge lunginflammation)

Nukleosidanaloger - NA
Det är den viktigaste gruppen av antiviraler och kan användas mot HIV, HAV, HBV och
Herpes. Alla virus måste replikera sitt genom, RNA eller DNA, och vissa har egna enzymer
för detta. Genom att skapa en modifierad tymidin-bas så kan denna inkorporeras av
polymeraset när genomet ska replikeras. Modifieringen består av en amidgrupp istället för
OH-grupp på 3’-kolet varvid elongeringen inte kan fortsätta, därför kallas dessa lm också
för ”chain terminators”.

De kallas nukleoSidanaloger eftersom de måste trifosforyleras inne i cellen för att kunna
bli aktiva, de fungerar alltså som prodrugs. Några av dessa NA har dessutom specificitet
mot särskilda DNA-polymeraser såsom HIV eller HBV.
Det finns vissa lm, som Acyklovir, som bara kan
monofosforyleras av herpesvirus tymidinkinas
men inte av cellens egna kinaser. Därmed kan
bara aktivering av acyklovirtymidin ske i
herpesinfekterade celler, därav kan man ge
hästdoser systemiskt och få relativt få
biverkningar.
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Neuraminidashämmare - NH
Dessa lm kan användas vid bekämpning av influensavirus (zanamivir t.ex.)
N är ett enzym som sitter på virusets hölje och som klyver sialinsyra som är
influensavirusets receptor på cellytan. Enzymet hjälper virusfrisättnigen och motverkar
ihopklumpning och det är detta som NH verkar emot geno matt blockera detta enzym. På
så sätt frisätts inga viruspartiklar.

Denna antiviral måste sättas in snabbt, innan 48h gått, och kräver snabb diagnostik.
Effekten är måttlig, sänker läkningstiden något, men kan vara livsavgörande ändå.

HIV
Även HIV-virus kan bli resistenta vilket beror på en
snabb genetisk variation. Man måste
kominbationsbehandla mot HIV för att undvika
resistensutveckling, men gör man det så kan man
hålla infektionen nere.
Läkemedelsklasser för HIV:
• Inträdeshämmare - II
• RT-hämmare - NRTI och NNRTI
• Integrashämmare - EI: hämmar när virusets
genom ska byggas in i CD4-celler, virusets egna
enzym blockeras.
• Proteashämmare - PI
NRTI: nucleoside reverse transcriptase inhibitor,
såsom AZT.
NNRTI: non nicleoside...
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Nukleosidanaloger - NRTI
Detta finns också för HIV, RT förstår inte att det är en annan nukleosid med blockerad 3’position. Cellers agna polymeraser kan bättre känna igen detta och använder inte dessa
nunkleosider såsom AZT, dock kan andra biverkningar uppkomma.
Proteashämmare
I virionen finns ett proteas som blir aktivt vid avknoppning för att viruset ska bli aktivt. Det
är ett enzym som klyver polyeptider till funktionella proteiner. Genom att hämma proteaset
kan man hämma aktivering av virionen.

NNRTI
För proteashämmare gäller att lm binder in till aktiv site på enzymet, för NNRTI fungerar
det liknande men lm binder in till aktiv site på RT istället så att genomet inte kan replikeras.

HIV-behandling
Syftar till att:
• Blockera virusreplikation
• Uppnå en plasmakonc på <50 RNA-kopior/ml
• Stoppa och reversera progression mot AIDS och död.
Behandling sätts in vid HIV-symptom oberoende av CD-4-anta eller om symptom inte
uppkommit men CD-4-antalet underskrider 350 celler/mikroliter blod(?).
Övriga överväganden är om patienten är förberedd, HIV-progression, hur snabbt sjd
utvecklas, ålder, coinfektion etc.
Första linjens behandlingsalternativ
Detta görs genom att sätta in 2 NRTI kombinerat med antingen 1 NNRTI eller
proteashämmare. Målet är att nå en icke detekterbar virusnivå (<20-50 HIV RNA-kopior /
ml plasma).
Det är numera mycket sällan som HIV-infekterade patienter dör av sjukdomen, detta
eftersom man brukar lyckas med behandlingsmålen när man kombinationsbehandlar med
flera typer av antiviraler mot HIV. Innan man upptäckte det var mortaliteten hög.
Problem vid behandling
• Complience
• Resistens
• Biverkningar
• Farmakokinetik
• Pris
• Livslång behandling
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Resistensutveckling mot antiviraler
Den är mest påtaglig när behandlingen inte är följsam, när complience är låg. Tar man lm
enligt ordinering uppkommer inte resistens.
Får HIV möjligheten så utvecklas resistens vilket är fallet om man inte
kombinationsbehandlar, då klarar virusen inte av att mutera i tillräckligt hög grad för att
utveckla resistens mot alla lm.

Icke kombinationsbehandling
Skillnader antiviraler - antibiotika
• Antiviraler är oftast specifika mot speciella virus
• Resistens kodas för i genomet, inte via plasmider som för bakterier
• Ingen horisontell spridning av resistens
• Resistens uppkommer de novo hos patienten
• Spridning av resistenta stammar ses dock ibland
Mutationer som leder till resitens kan också leda till förändrad vävnadstropism och/eller
nya sätt att undkomma immunförsvaret.
Monoterapi
Sker det med lm som har låg
genetisk barriär så innebär det att det
kan räcka med en mutation i viruset
för att resistens ska uppkomma.
Kombinationsterapi
Sker det med lm som har hög
genetisk barriär krävs det fler
mutationer för att resistens ska
uppkomma, i samband med låg
följsamhet under medicinering. Det
ger ackumulation av flera proresistensmutationer, dock måste
mutationerna vara så att de inte stör
viruset utan bara ”hänger med”.
Annars kommer viruset dö ut pga
mutationen.
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Faktorer för resistensutveckling
• Mutationsfrekvens: snabbare för RNA-virus
• Generationstid
• Genetisk barriär: hur många mutationer krävs för att resistens ska uppkomma
• Förmåga för virus att tåla mutationer - fitness

Det är viktigt att följa upp hur mycket virus som finns i kroppen eftersom man då i tidigt
stadium kan upptäcka om en antiviral har slutat få effekt, då kan man byta och sedan
pressa ner viruskoncentrationen igen.
Kroniska infektioner som kan ge långtidsproblem ska behandlas med antiviraler.
HSV-infektioner uppkommer främst vid immunosuppression. Influensa och RS-virusinfektioner är mer svårbehandlade och måste ha snabb behandling.
Det är Rhinovirus som orsakar förkylning.
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DSM2.1.3 - Farmakologi 2
Diuretika
Det är urindrivande lm som ger ökade urinmängder.
Generell verkningsmekanism är att de påverkar pumpar i njurtubuli och då särskilt
jonpumpar av olika slag så att elektrolythalten ökar i urinen. Sekundärt tillkommer vatten
som följer med pga osmos, det leder till ökad diures och ökad förlust av vatten men också
elektrolyter vilket inte alltid är önskdvärt (biverkningar).

1: Loop-diuretika
Ex: Furosemid, Bumetanid, Etakrynsyra.

Verkningsmekanism
Dessa hämmar en jonpump som sitter i ascenderande tjocka delen av henles slynga. Det
är ett proteinkomplex som är en Na/K/2Cl-kotransportör där dessa joner förhindras att tas
tillbaka från primärurinen vilket också hållar kvar vatten. Det ger ingen skillnad i
nettoladdning eftersom jonerna har olika laddning.
Dessa är mycket potenta diuretika, faktiskt de mest potenta (låg dos ger stora
urinförluster).
Denna typ har också extrarenala effekter då de dilaterar venösa kapacitanskärl. En effekt
som kommer snabbt (sek-min).

Biverkningar:
Elektrolytrubbningar: förlust av K (mest), Na, Cl, H, Ca, Mg.
K-förlust är potentiellt mycket farligt (snävt intervall) eftersom det kan ge arrytmier.
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2: Tiazider
Ex: Hydroklortiazid, Bendroflumetiazid

Verkningsmekanism
De verkar genom att hämma Na/Cl-contransportör i första delen av distala tubuli. Mer Na
och Cl återfinns i lumen vilket gör att mer vatten stannar kvar. Dessutom får man minskad
(!) Ca-utsöndring.
Tiazider är medelpotenta men har också extrarenal effekt genom att dilatera resistanskärl
(små artärer), en effekt som kommer långsamt (dagar-veckor). Dessa kärl är ju de som
påverkas för att bestämma blodtryck.
Kan behöva kompletteras med K-tabletter pga förlust:

Biverkningar:
Elektrolytrubbningar: förlust av Na, K, Cl, H men ÖKNING av Ca. K-förlust mest relevant:
1. Mer Na når samlingsröret eftersom upptag blockeras vilket gör att mer K utsöndras i
samlingsröret.
2. Ökat Na/K-utbyte i samlingsröret, pga ökat flöde så kommer det inte byggas upp
någon gradient vilket gör att utbytet går snabbt.
3. Risk för gikt: tiazider transporteras via samma aktiva pump som för urat, mer urat
stannar då kvar i blodet. De båda tävlar om utsöndring till tubuli via aktiv sekretion
av samma pump.
4. Risk för hyperglykemi: vet inte varför, dåligt att ge vid diabetes.

3: Kaliumsparande diuretika
Det används oftast i kombination med nr1 eller nr2 för att spara på K som annars
utsöndras mycket. Båda läkemedel i denna kategori påverkar samma sak men på olika
sätt:
1. Spironolakton: Aldosteron-receptorantagonist som hämmar aldosteronets effekt i
samlingsrören vilket leder till ökad förlust av vatten och Na och minskad förlust av K.
Aldosteron är sterolderivat som uppreglerar Na/K-antiportarna, antagonisten gör att
färre pumpar bildas.
Den diuretiska effekten är dock begränsad, potensen är låg.
Biverkningar:
1. Hyperkalemi
2. GI-biverkningar
3. Endokrina biverkningar: det är ett steroidhormon som påverkas vilket gör att man
kan få könsrelaterade biverkningar som som gynekomasti, impotens,
menstruationsrubbningar osv.
2. Jonbyteshämmare: Exempel är Amilorid som verkar genom att hämma Na/K-utbytet i
samlingsrören, alltså samma kanal som styrs av aldosteorn.
Biverkningar: som ovan men dock inte endokrina eftersom det inte är sterolderivat.

4: Osmotiskt verksamma diuretika
Exempel på detta är Mannitol som verkar genom att det är en monosackarid som filtreras
fritt men som ej kan resorberas tillbaka till blodet. Mannitol håller kvar vatten i tubuli genom
osmos vilket ger diures.
Det kan endast tas IV och inte PO och påverkar inte saltbalansen vilket de andra gör.
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Indikationer diuretika

Typ

Hypertoni

1 och 2

Hjärtsvikt

1, 2 och ev 3 i kombination

Hjärnödem

4

Hypercalcemi

1

Hypercalciuri

2 (minska stenrisken)

Akut lungödem

1 (stora vener får mer blod)
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Kardiovaskulär farmakologi - Hypertoni
Hypertoni är den största bidragande orsaken till att utveckla CVD, viktigt att behandla
därför men inte alla hypertoniker bahandlas och heller inte på rätt sätt.
Det är både det systoliska och diastoliska som bidrar men något mer det systoliska.
BT varierar under dagen och är som lägst under natten, den övre gränsen för BT är
140/90mmHg vid 3 mättillfällen.
De flesta fall av hypertoni är essentiella, man vet inte varför det uppkommit och är troligtvis
inte patologiskt i sig (95% av fallen). Feokromocytom m.fl. kan också orsaka hypertoni
men är givetvis patologiska.
Risker vid hypertoni:
• Stroka: 4x
• Hjärtsvikt: 4x
• HI: 2x
Behandlingens syfte är att normaliserra BT för att minska risk för övriga komplikationer
men eftersom hypertoni generellt sett inte ger fysiologiska effekter är complience ett
problem.
BT = CO x TPR
(CO = SV x HF)
SV, HF och TPR är faktorer som kan påverkas för att sänka BT, ju fler faktorer som
påverkas desto effektivare är behandlingen. Kroppen kan dock kompensera för det med
någon annan faktor, därför måste man utvärdera behandlingen efter några veckors tid.

System som påverkar CO och perifer resistans
Sympaticus
Presynaptiskt frisätts NA från sympatiska nerver. Efter frisättning verkar de på receptorer
postsynaptiskt men också presynaptiskt via feed-back:
• a2-receptorer: hämning av ytterligare frisättning
• b-receptorer: stimulering av ytterligare frisättning
• AT-1 - Ang-II-receptorer: finns också för att stimulera ytterligare frisättning.
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Hjärta
Där finns fler b1-receptorer än b2 (80-20) men ger liknande effekter:
• Ökad HF: kronotrop
• Ökad SV: inotrop
Tillsammans ökar CO vilket också alltså ökar BT.

Blodkärl
Där finns främst a1- och a2-receptorer som ger vasokonstriktion. Det finns mycket få breceptorer i kärl men b2 finns på vissa ställen och ger dilatation i kärl kring
skelettmuskulatur och hud för att ge genomblödning till dessa organ vid sympaticuspåslag.

Renin-Angiotensinsystemet
Renin frisätts från juxtaglomerulära celler i njuren vid:
1. Minskat perfusionstryck i njurarna vid låg blodvolym som vid uttorkning.
2. Minskad Na-koncentration i distala tubuli
3. Sympaticusaktivering: cellerna har b1-receptorer och ökar frisättning vid sympaticus.
Renin är ett proteas som spjälkar Angiotensinogen till Angiotensin 1 (14as -> 10as).
ACE spjälkar sedan Ang1 till Ang2 (10as -> 8as) som kan påverka kärlen. Ang3 och Ang4
har viss effekt också (7as respektive 6as).
Ang2 har som effekt att öka frisättningen av aldosteron från binjurebarken, det leder till att
Na och vatten resorberas från samlingsrören, det ger en ökad blodvolym. Som svar på det
får man ökad SV, då ökad CO och därmed ökat BT.
Dessutom ger Ang2 en perifer vasokonstriktion via ang2-receptorer som är mycket
potenta, alltså får man ökad TPR och därmed ökat BT.
Till sist stimulerar Ang2 sympticus, de stimulerar alltså varandra.

Farmakologisk behandling av Hypertoni
1.
2.
3.
4.

Hämma sympaticus
Minska cirkulerande blodvolym
Vidga perifera resistanskärl
Hämma Ang2

1. Antisympatiska lm
Centralt verkande:
Clonidin
Det verkar på CNS och är en a2-receptoragonist och stimulerar a2-receptorer i
hjärnstammen i CNS men också perifert på nervterminaler presynatiskt (autohämning).
Det ger totalt till minskad sympatisk transmission genom minskad frisättning av NA.
a2-receptorer gav högre BT och det gör clonidin initialt men den sänkta sympatiska
signaleringen tar över sedan.
Biverkningar
Muntorrhet och sedering.
Vid morfinbstinens får man sympaticuspåslag vilket kan minskas med detta.
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Metyldopa
Med det utnyttjas steget L-dopa -> DA i syntesvägen, det bildas metylnoradrenalin som
upplagras i vesiklar istället för NA, som falsk transmittor. Det är en ren a2-agonist.
Effekt och biverkningar som för clonidin som istället ju är en syntetiskt agonist.

a-receptorblockerare
Doxazosin
Det är en a1-receptorantagonist och blockerar receptorerna som sitter periferit i blodkärlen
vilket ger vasodilatation. TPR sjunker vilket sänker BT.
Måttligt effektiva vid monoterapi utan används som tillägg vid kombinationsbehandling.
Biverkningar:
Yrsel, huvudvärk (pga ändrade blodströming i huvudet), ortostatism (BT-fall när reser på
sig).

b-receptorblockerare
• Kronotropi: Dessa verkar genom negativ kronotrop effekt, alltså minskad HF.
• Inotropi: Dessutom hämmas inotropin (kontraktiliteten) vilket gör att SV sjunker och
sammantaget sjunker CO vilket sänker BT.
• Renin: Man får också minskad reninfrisättning
• NA-frisättning: Minskad presynaptisk facilitering av NA-frisättning (enligt bilden ovan).
• Hämning av sympaticusflöde från CNS.
• Däremot ökar baroreceptorernas sensivitet.
Biverkningar är att vid b2-blockering så blockeras bronkodilatation, vilket kan vara problem
vid astma. Dessutom kan b-blockare leda till bronkospasmer.
För diabetiker gäller att vid hypoglykemi aktiveras sympaticus via NA som ska verka
stimulerande på glykogenolys i levern (frisättning av blodglukos) vilket görs via b2receptorer.
Dessutom fås varningssymptom som hjärtklappning (b1), skakning (b2), svettning (b2) osv
som signaler, dock hämmas dessa av b-blockare.
Andra biverkningar är:
• Trötthet (svårt att komma upp i varv)
• Perifer kyla (händer och fötter, men brukar gå över)
• Bradykardi och mardrömmar...
Utsättning ska ske successivt pga reboundeffekter i form av kraftiga BT- och HFstegringar.
Propranolol
Oselektiv: både b1- och b2-blockad
Metoprolol
Selektiv genom blockad av b1, ger biverkningisfördelar vid astma/kol och diabetes.
(Pindolol)
Partiell agonist, lite aktivering men blockerar desto mer.
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Labetalol
Det är en blandning av 4 isomerer:
• Oselektiv b-antagonist
• Partiell b2-agonist
• a1-antagonist
• Inaktiv del.
Detta ger väldigt snabb BT-sänkningseffekt vilket är fördelaktigt i akuta situationer.

2. Diuretika
Det är ffa tiazider som används
Ex. Hydroklortiazid som verkar genom
1. Diures: minskade vätskemängder i kroppen
2. Vasodilatation: Tiazider är vadodilaterande av perifera resistanskärl, det är den främsta
orsaken till att använda tiazider till BT-sänkning.

3. Vasodilaterande
Dessa lm har till uppgift att minska TPR och därmed sänka BT.

Ca-flödeshämmare
Dessa verkar genom att blockera Ca-kanaler av L-typ som finns i myokardieceller och
kärlens glatta muskelceller. Ca är viktigt för kontraktionen av muskelceller efter
depolarisering. Kanalerna släpper in Ca för kontraktion men också intracellulär inlagring av
Ca. Detta hämmas alltså av dessa lm och kontraktionsbenägenheten avtar.
Verapamil
Det är en hjärtselektiv substans som ger mindre HF och SV så att CO sjunker därmed.
Den relativa effekten på kärlen är mindre.
Diltiazem
Det är en mellantyp/oselektiv substans som påverkar hjärta och kärl lika mycket. Ger
sammantaget minskat BT.
Nifedipin
Kärlselektiv substans som endast har effekter på perifera kärl, TPR sjunker därmed.
Biverkningar
• BT-fall får man såklart pga vasodilatation och påverkan på hjärtat.
• Huvudvärk och flush pga ökat flöde till hud i ansikte.
• Bradykardi för de icke kärlselektiva.
• Obstipation: inte bara L-typ Ca-kanaler som påverkas utan också de i glatta muskelceller
i tarmen; minskad motorik.
Kontraindikationer:
• Användning av b-blockare, främst verepamil.
• Digoxinbehandling: verepamil tävlar om utsöndring av digoxin som är toxiskt i stora
doser.
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Övriga vasodilaterare
Hydralazin
Relaxerar glatt muskulatur i arterioler via okänd mekanism.
Biverkningar:
• HV, flush
• Takykardi
• SLE
• Hemolytisk anemi, vaskulit, glomerulonefrit
Minoxidil
Verkar genom att aktivera K-kanaler som leder till av hyperpolarisering av glatt muskulatur.
Det är en mycket potent kärlvidgare men har hirsutism (manlig behåring) som biverkning;
kallas också regain.
Glyceryltrinitrat
Verkar genom att avge NO som är kärlaktiv substans då det vidgar blodkärl. Ges inte vid
kronisk behandling utan bara akut.

4a. Hämma Ang2: ACE-hämmare
De binder och blockerar ACE vilket ger minskad produktion av ang2 varvid dess effeker
avtar. TPR sjunker och frisättning av aldosteron minskar också, diures ökar därmed och
BT sjunker pga minskad blodvolym.
Biverkningar:
• Hypotension
• Njursvikt: bara vid njurartärstenos, trängning i a.renalis, då är ang2 bra för att bibehålla
filtrationen lokalt i njuren
• Angioödem: snabb svullnad i vissa delar av kroppen såsom svalg och luftvägar vilket kan
försvåra andning.
• RETHOSTA!: den vanligaste biverkningen, ACE bryter ner bradykinin som ger hosta.
Kontraindikation:
Graviditet: ACE-hämmare ger fosterskador.
Njurartärstenos
Kaptopril
Kortverkande ACE-hämmare
Enalapril
Långverkande ACE-hämmare

4a. Hämma Ang2: Ang2-receptorantagonister
Verkar genom att hämma receptorerna. Fördelen är att man inte får rethosta men de andra
biverkningarna får man som ovan.
Losartan
Exempel
Kombinationsbehandling:
b-block + Ca-flödeshämmare, ACEh + Ca-flödeshämmare, ACEh + diuretika.
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Hjärtsvikt
Med hjärtsvikt menas när hjärtat sviktar som pumpfunktion och inte kan möta de krav som
ställs på det. 2-3% av befolkningen har HS men inte alla har symptom. Orsakerna kan
vara:
• Hjärt- kärlsjukdom: såsom hypertoni, hjärtinfarkt, 99%, den vanligaste och viktigaste
gruppen!
snabbt och hjärtat
• Volymbelastning: t.ex. stora mängder vätska IV ökar vätskemängden
Läkarlinjen
2
R Malmström
Leg.inte
Läk., Doc.
orkar
med
• Hjärtmuskelsjukdom: kardiomyopatier, myokardit etc
Prognos
• Klaffsjukdom: knappt 1%
• mild hjärtsvikt: 5% dör varje år
• svår hjärtsvikt: 50% dör varje år

Prognosen är dålig, 50% dödlighet efter 5 år med svårt hjärtsvikt. Svår diagnos men måste
behandlas snabbt.

•

Klinisk bild
Symptom
• Trötthet: hjärtat orkar inte pumpa ut blod till behövande organ
• Andfåddhet: dels svikten men också ansamling av vätska i lungorna,
ventilationssvårigheter
• Hosta:
• Hjärtklapping: sympatcuspåslag för att kompensera för svikten

Fynd
Vänstersvikt:
• Snabb andning: ansamlingen i lungorna, andas snabbt och ytligt för att ventilera bättre
• Pleuravätska
• Perifer kyla: i händer och fötter
• Takykardi: kompensation via sympaticus
Högersvikt: stas i systemcirkulationen
• Halsvenstas
• Benödem
• Leverförstoring
Oftast sviktar både höger och vänster samtidigt vilket ger sammanlagda symptom

•
•
•
•

snabb andning
pleuravätska
perifer kyla
takykardi

halsvenstas
benödem
leverförstoring
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Hjärtsvikt kan också vara asymptomatiskt, därför är det svårt att hitta.
Kronisk svikt som blir akut måste behandlas mycket snabbt.

Läkarlinjen
R Malmström Leg. Läk., Doc.

Klassifikation
I!

New York Heart Association-NYHA

inga symtom
Klassifikation
II anfåddhet vid uttalad fysisk aktivitet
Enligt
NYHA vid lätt fysisk aktivitet
III
anfåddhet
I. Inga symptom
IV anfåddhet i vila
II. Andfåddhet vid uttalad fysisk aktivitet
Diagnosen
ställs kliniskt eller med ekokardiografi
III. Andfåddhet vid lätt fysisk aktivitet
IV. Andfåddhet vid vila

4
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Hemodynamik
Preload
Hjärtats slutdiastoliska fyllnad, det som finns i hjärtat inför systole. Normalt ligger EF på
60%, alltså ska 40% av preload vara kvar i hjärtat vid slutsystole. Preload styrs av:
1. Blodvolym: större blodvolym ger kontinuerligt högre fyllnad
2. Venös tonus: dilaterade venösa kärl ger lägre preload, mer utrymme i vener.
Läkemedel som minskar blodvolym (diuretika) och vidgar vener (nitroglycerin) minskar
preload.

Afterload
Det motstånd som hjärtat måste överkomma för att få ut blod i aorta. Det beror på TPR,
alltså graden av arteriell tonus. Mindre afterload gör det lättare för hjärtat.
Lm som minskar afterload är ACE-hämmare, b-blockare, Calciumflödeshämmare, Tiazider.

Patofysiologi
Vid sänkt CO som ju är det som händer vid hjärtsvikt så träder det in kompensatoriska
mekanismer.

1. RAAS-aktivering
Njuren feltolkar den minskade perfusionen i njurartärerna och börjar frisätta renin som
leder till ökade nivåer av faktorer för att upprätthålla CO:
1. Ang2: ger generell vasokonstriktion, afterload ökar
2. Aldosteron: minskad diures, preload ökar

2. Sympaticusaktivering
Baroreceptorer i sinus caroticus känner av minskad CO och ger aktivering via NA och A:
1. Vasokonstriktion, afterload ökar
2. Ökad kronotropi, eventuellt lite ökad inotropi
3. Aktivering av RAAS: ökad preload och afterload
Enligt Starlings princip så ökar kontraktiliteten med ökad preload men eftersom hjärtat
sviktar går det inte att utnyttja.
Sammantaget kommer de kompensatoriska mekanismerna vid hjärtsvikt att försvåra
svikten.
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Ett friskt hjärta kan hantera högre TPR utan att tappa CO, med ökad afterload så händer
det inteCIRKEL:
så mycket med SV förutom vid stora ökningar av TPR.
OND
Med sviktande hjärta så finns det ingen buffert utan små mängder av afterloadökning gör
fort att hjärtat inte orkar kompensera.
Det uppstår en ond cirkel med hjärtsvikt och dess kompensatoriska mekanismer.
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Behandling av hjärtsvikt
Den syftar främst till att underlätta för hjärtats arbete och leder till symptom- och
mortalitetsreduktion.

Icke farmakologisk behandling
Det viktigaste, måste börja med dessa:
• Diet om övervikt: CO går till onödig vävnad
• Rökstopp: riskfaktor för ateroskleros och försämrad syretransport pga kolmonoxid
• Fysisk träning
• Vila vid svår och akut svikt
• Reducerat vätskeintag, minskat saltintag för att minska törsten
• Återhållsamhet med alkohol: toxiska effekter på myokardiet
• Klaffoperation: åtgärda klaffel om det är orsaken

Farmakologisk behandling
Principen för denna typ av behandling är att underlätta för hjärtat genom att påverka:
• Afterload: minska
• Preload: minska
• Kompensatorisk RAAS-aktivering: minska
• Inotropi: öka
• Kronotropi: öka
I huvudsak används följande läkemedel vid hjärtsvikt:
• ACE-hämmare
• Diuretika
• b-blockare

ACE-hämmare
Det är grunden i behandlingen och reducerar mortaliteten mycket. Vid HS föreligger
konstant aktivering av RAAS.
ACE-hämmare verkar genom att:
1. Minska afterload: Hämma Ang2 och därmed minskar TPR
2. Minska preload: Hämma aldosteron och därmed ökad diures
Biverkningar som vid hypertonibehandling, alltså hosta. Ang2-receptorantagonister är
därför bra alternativ behandling då det inte ger någon hosta.

B-blockare
Tidigare kontraindikerat pga minskad inotrop och kronotrop effekt men kan som tillägg till
ACE-hämmare ge positiv effekt vid grad II, III, IV. Ska dock inte ges vid hypotoni och/eller
bradykarda pat.
Kan också kombineras med diuretika.
Mekanismen:
• Ytterligare broms på RAAS
• Minskat syrebehov av myokardiet, måste inte jobba lika hårt, därmed minskat motstånd.
b1-selektiva är bra, om det går så dosera 4x mot dosen vid hypertoni.
Metoprolol ex.
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Diuretika
De som används mest är:
• Loop-diuretika
• Tiazider
En ökad diures ger minskad blodvolym vilket minskar preload och minskar belastning på
hjärtat. Ödematös vätska som ansamlats kommer dras tillbaka till blodbanan också.
Loop-diuretika kan ges akut pga diures men också pga dilatationer på venösa sidan, ger
snabb avlastning på hjärtat.
Tiazider vidgar artärer, reducerad afterload, men sker långvarigt och effekten dröjer.
Biverkningar är främst rubbade K-nivåer vilket man bör ha koll på men också aktivering av
RAAS.
• Loopdiuretika som förstahandsval
• Kan kombineras med tiazider vid allvaligare svikt
• Kombinering med ACE-hämmare bra.
Spironolakton
Aldosteronreceptorblockerare ger ökad diures och kan ges vid grad III, IV.

Inotropa medel
Förbättring av kontraktilitetn, används främst som effekt i intensitvvården.
1. Digitalis
2. b-stimulerare
3. fosfodiesterashämmare: hämma nedbrytningen av cGMP
Digitalis
Dessa påverkar Na/K-pumpar i myokardieceller. Det ger lägre K-nivåer intracellulärt och
högre Na-nivåer intracellulärt, då sker inte utbyte av Na/Ca utan ger ökade Ca-nivåer
intracellulärt.
Resultatet av detta blir:
• Positiv inotropi då kontraktilitet ökad
• Sänkt HF: kontraktilitet har ju ökat, dessutom aktiverar digitalis N. Vagus.
• Hämmar överledning genom AV-knutan: bra vid arrytmier som förmaksflimmer
• Kompensationsmekanismer hämmas:
• Kärlsammandragning minskar: TPR minskar
• Diures ökar: minskar RAAS
Effekten är dock tveksam men
sjukhusvistelserna kan minska. Dock
positivt vid flimmer. Terapeutiska intervallet
är mycket snävt.
Det finns olika varianter av digoxin:
Digoxin: lång halveringstid och eliminering
Digitoxin: låååång halveringstid och
eliminering
Överdosering:
illamående, dimsyn, trötthet, förvirring,
arrytmier
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Grad av svikt

Behandling

I

ACE-hämmare

II

ACE-hämmare + b-blockare + spironolakton + loopdiuretika

III

som ovan + nitrater/digitalis

IV

som ovan + tiazider + hjärttransplantation

Behandling vid akut svikt
1. Halvsittande ställning
2. Syrgas
3. Loopdiuretika IV
4. Morfin IV: dämpa ångest som är viktigt och dämpar stresspåslaget.
5. Nitroglycerin IV
6. (Digitalis) vid flimmer
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Ischemisk hjärtsjukdom
Ischemisk HI är den vanligaste dödsorsaken i väst idag.
Ischemisk hjärtsjukdom är ett uttryck för ateroskleros i kranskärl som ger en förträngning
av lumen och försvårar passage av blod till myokardiet. Blodet väljer att ta andra vägar då.
Det gör att perifert om det förträngda kärlet kan ischemi uppstå, det ger symptom i form av
smärta och kallas angina pectoris eftersom det är smärta i bröstet.
Smärtan uppkommer när syrebehovet ökar, alltså vid ansträngning.

Kroniska besvär - Stabil/Typisk/Effort Angina
Besvär uppkommer vid ansträngning men avtar vid vila då syrebehovet minskar.

Akuta besvär - Instabil Angina
Besvär går inte över trots vila, en ruptur av placket och en tromb flyger iväg och täpper till
hela kärlet vilket ger ishemi perifert om blockaden, alltså förstade till HI.
Rupturen kan också läka av sig själv men ger då ändå ett minskat lumen.
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Faktorer
Huruvida ischemi uppstår berpr på en balansgång mellan tillgång och efterfrågan av syre i
myokardiet.

Tillgång: flöde i koronarkärlen
• HF är avgörande eftersom genomblödningen av hjärtat sker under distole. Vid högre HF
förkortas diastole mer än systole varvid tillgången minskar.
• Metaboliska/lokala faktorer som adenosin, syrebristen själv osv ger vasodilatation
• Nervös kontroll: inte så avgörande i koronarkärlen, mer lokala faktorer som påverkar.
• a1: konstriktion
• b2: dilatation
Endotelfaktorer:
•
• NO: dilatation
• Endotelin: konstriktion, ämnen i rödvin hämmar endotelinsyntesen.
Efterfrågan: hjärtats arbete
Främst 4 faktorer som påverar hjärtats arbete
• HF
• Kontraktilitet
• Belastning i form av
• Afterload
• Preload

Behandling
Den syftar till at:
• Öka tillgången på syre: vidga kärl
• Minska efterfrågan: minska hjärtats arbete med någon av de 4 faktorerna
Strategin för behandling gör ut på:
1. Anfallskupering: medicinering vid behov
2. Anfallsprofylax: förebygga anfall
3. Infarktprofylax: förebygga angina som är startskott för HI
Även behandling av riskfaktorer som rökning, hypertoni, dyslipidemi och DM viktigt.
Man kan också göra mer drastiska åtgärder som ballongspräningnig/PIC.

John Ivarsson, Läkarprogrammet T4, KI

1. Anfallskupering
Kortverkande nitrater

Nitrater, som nitroglycerin, avger NO som verkar på glatt muskulatur genom aktivering av
guanylatcyklas så att cGMP bildas.
• Venerna är mer känsliga för detta vilket ger dilatering av kapacitanskärl. Det ger
sänkning av preload och därmed hjärtarbetet: efterfrågan minskar.
• Koronarkärlen vidgas också såklart.
• Sker dock en liten dilatation av artärer också så att TPR minskar och därmed också
afterload. Som svar på detta sänks CO men HF ökar som kompensation och då ökar
efterfrågan igen vilket kan förvärra anginan. Viktigt med rätt dosering!
En viktig biverkning är huvudvärl eftersom det sker kärldilatation i huvudets kärl.
1:a passagemetabolismen är mycket hög varvid administrering sker sublingualt för att få
hög biologisk tillgänglighet men också snabbare effekt. Finns också i sprayform.
Halveringstiden är mycket kort varvid överdosering är osannolik.

2. Anfallsprofylax
a) långverkande nitrater
Ges som prodrugs och används alltså som profylax men får inte administreras under hela
dygnet då man utvecklar tolerans, måste ha nitratfritt intervall någon period under dygnet
som natten t.ex.
Biverkningarna är BT-fall och huvudvärk men man utvecklar tolerans även mot
biverkningarna.
Kontraindikation är viagra eftersom det är en fosfodiesterashämmare, det gör att cGMP
inte bryts ner. Nitrater ökar ju syntesen av cGMP varvid man kan kan få stora mängder
cGMP vid kombination som kan leda till kraftigt BT-fall och död.
Andra biverknignar:
• Takykardi
• Huvudvärk
Exempel:
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b) b-blockare
Eftersom b1- (och b2-)receptorer i hjärtat stimulerar kronotropi och inotropi är det en bra
angreppspunkt för att minska efterfrågan. Dessutom minskar den systemiska
sympaticuseffekten. Det är det bästa sättet at behandla ischemi på!
Effekter:
• Öka syretillförsel: ökad diastole genom minskad HF, perfusion ökar i hjärtat
• Minska behovet: sänkt HF och kontraktilitet.
Metoprolol är ex.
Biverkningar som vid Hypertensionbehandling.

c) Ca-flödeshämmare
Verkar genom att hämma Ca-influx via L-typ kanaler i glatt muskulatur och hjärta. Ges vid
stabil Angina men också vid spasmangina (ingen ateroskleros utan konraktion av kärlen
spontant, b2-agonister hjälper). Kan ges som monoterapi eller tillägg till b-blockare.
Verapimil: hjärtselektiv
Diltiazem: intermediär
Nifedipin: kärlselektiv
Resultatet av behandling blir:
• Dilatation av kranskärl: öka tillgång
• Dilatation av perifera resistanskärl: minskat behov, TPR/afterload
• Minskad kontraktilitet i myokardiet: minskat behov

3. Infarktprofylax
Trombocythämmare i form av ASA (trombyl) är mycket effektivt då det mesta av ASAt
verkar redan i portablodet på trombocyterna. Genom att hämma COX så minskar TXA2syntesen och man får antikoagulerande och antispasmisk effekt.
ADP-receptorhämmare används också.
Statiner ges för att förhindra ateroskleros och ge clearence av befintligt endogent LDL
genom uppreglering av LDL-receptorer i vävnader. Har även bra effekt vid angina när
kolesterol ligger runt 5mmol/l. Ger 25% risksänkning för HI.

Sammanfattning
1. Anfallskupering
Nitroglycerin
2. Anfallsprofylax
1. b-blockad
2. Ca-flödeshämmare
3. långverkande nitrater
3. Infarktprofylax
1. ASA
2. Statiner
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Instabil angina och hjärtinfarkt
Behandlingsstrategin går ut på att:
1. Hämma progress av koronar trombotisering - förhindra infarkt
2. Reversera ischemi - uppnå smärtfrihet
3. Utebliven effekt: kirurgiska åtgärder

Behandling vid Instabil Angina
1. ASA
En stötdos på 500mg minskar dödlighet med 50%! Därefter ges undehåll med trombyl
75mg dagligen med ppi vid GI-symptom.
Syftet är att hämma trombocytaggregering vid rupturerat plack.

2. LMWH
IV-infusion direkt efter diagnos.
Faciliterar AT-III-medierad trombininaktivering och andra koagulationsfaktorer. Dessa är
lite mer potenta än ASA men används tillsammans.

3. ADP-receptorantagonist
Trombocythämmande, Clopidogrel peroralt dagligen.

4. Abciximab
Det är en antikropp mot Glykoprotein IIa/IIIb. Det hämmar trombocytaggregering via denna
receptor. Ges vid PCI för att förhindra koagulation men ger stor blödningsrisk.

5. Nitrater
IV-infusion för snabb effekt för behandling av symptom

6. b-blockerare
Minskar risken för HI med 13%.
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Behandling vid HI
Syftar till att återställa blodflöde och reducera infarktstorleken samt bevara viabel vävnad.
Kontrolleras med EKG, troponinnivåer i blod och om smärta inte släpper med nitroglycerin.
1. Syrgas
2. Nitrater sublingualt
3. Smärtbehandling med morfin
4. ASA i startdos
5. Ev trombolys
6. Ev b-blockad
7. Ev nitroglycerininfusion

Trombolys eller PCI
Olika risker men samma effekt, vilket val man gör beror på var i landet man befinner sig.
Smärtfrihet och förbättrat EKG visar om behandling hjälpt.
• Streptokinas: enzym från streptokocker som ger indirekt aktivering av plasminogen
• t-PA: plasminogenaktivator som ser till att blodpropp bryts ner snabbt.
Dessa ges inte vid pågående blödning, tidigare hjärtblödning eller högt BT.

b-blockad
Ges vid bestående bröstsmärta, takykardi, högt BT eller andra tecken på samtida
sympaticusaktivitet.
Kontraindikation är hypotension eller bradykardi eller AV-ledningshinder.

Nitroglycerin
Infusion vid bestående bröstsmärta och tecken på hjärtsvikt.

Postinfarktbehandling
• ASA
• b-blockare
• Statiner
• ACE-hämmare
Livet ut, rökstopp också viktigt!
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Lokalanestesi
Ytbedövning (lidokain + prolikain)
Huden måste vara intakt annars blir det som en iv-injektion. Det kan vara en salva som
stelnar eller en spray som förhindrar bronkospasm och hosta vid kirurgi.
Slemhinnebedövning (lidokain):
som ovan
Infiltration (alla):
Administreras före suturering för att förhindra stor inflammation vid kirurgi, tillägg av
adrenalin gör att man kan öka maxdosen.
Spinal (inte lidokain):
Ges 2-3ml (2ml anestesi + 1ml opiat) och bedövning sker nedom injektionen och några
segment uppåt. Får bara läggas vid L1 där ryggmärgen slutar.
Vid fosterställning används tunn nål mellan kotorna, injektionen läggs subarachnoidalt,
utanför pian, bland liquorn. Man får inte använda lidokain eftersom det inte hinner spädas
ut och når nerver direkt (neurotoxiskt).
Anslagstiden är 1-5 min och durationen mellan 30-200min.
Hyperbara lösningar är anestesimedel med sockermolekyler som sjunker nedåt.
Kontraindikationer:
• Koagulationsrubbning: den främsta
• Hypovolemi: man får en vasodilatation
• Lokal infektion: kan få inte mikrober i CSF
• Fixed CO: svårt att reglera BT

ain
h

Epidural (nästan alla):
Som spinal men man går inte in igenom duran utan läggs mellan dura mater och i canalis
vertebralis. Det är en vanlig typ av bedövning vid förlossning, kirurgi etc. Bedövningen
sprids likvärdigt uppåt och nedåt och man gör först lokalbedövning med lidokain eftersom
nålen är stor. Anslagstiden och durationen är något högre vid epidural.
Denna typ kan läggas så högt som Th2-Th3 eftersom man inte passerar igenom duran.
Gör man hål på duran läcker CSF ut, det bildas ett undertryck och man får kraftiv
huvudvärk.

tion- IV reg/Bierblockad

John Ivarsson, Läkarprogrammet T4, KI

IV-reg (IVRA (lidokain, mepivakain, prilokain)):
Vid operationer på arm eller ben <1h, man pressar upp blodet proximalt och klämmer åt
med blodtrycksmanchett, det gör att man kan använda mycket hög dos eftersom det inte
kommer något till systemet.

Perifera blockader
Plexus brachialis
N laryngeus superior
Interkostalblockad
" cave intravasal injektion!
" tänk på toxicitet!
Perifera blockader (alla)
" riskVanligast
för pneumothorax!
är blockad av plexus brachialis vid arm- eller axelkirurgi. N. Laryngeus sup kan
också bedövas om det behövs.
Femoralisblockad
Vid intercostalblockad måste man tänka på att det är rikt med kärl kring nerverna och det
Obturatoriusblockad
finns risk för pneumothorax, därför görs det bara på en sida i taget. Annat som kan
blockeras är:
Fotledsblockad
• Obturatorius
• Femoralis
• Fotled

Systemisk användning
Lidokain är ett antiarrytmikum klass 1 men lokalanestetika kan också användas vid:
• Neuropatisk smärta
• Extubation-Intubation
• Propofolsmärta: det gör ont att få propofol eftersom det är surt, gör ont lokalt vid injektion

Kemi

Kemisk
struktur
LA
Lokalanestetika
finns
i två typer, Estrar och Amider, varvid amider är den nya sorten och
används mest.
Båda har en aromatisk lipofil del, en brygga (amid eller ester) och en anjonisk hydrofil del.
Aromatisk
lipofil del

Sammanbindande
kedja
O ester

Estrar

H 2N

C

O

Anjonisk amin,
hydrofil del

amin

CH2CH3

CH2CH2N

Procaine
CH2CH3

O

CH3

Amider

NH
CH3

C

amid

CH2CH3
CH2N

Lidocaine
CH2CH3
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Vanliga LA är:
• Lidokain (Xylocain)
• Mepivakain (Carbocain)
• Bupivakain (Marcain)
• Levobupivakain (Chirocain)
• Ropivakain (Narop)
• Prilokain (Citanest)
Kokain är en ester som förut kunde användas vid nasal kirurgi, men inte längre.
Man har börjat utveckla stereoisomerer för att få liknande potens men inte lika
biverkningar, de delas in i R- eller S-isomerer

Amider
Alla moderna lokalanestetika är amider. Allergi är mkt sällsynt.
De är mycket stabila med lång hållbarhet (kylskåp behövs inte). Metabolisering sker i
levern med CYP450-enzymer varvid man måste vara försiktig vid leversvikt.
Estrar
Dessa är alltså äldre preparat som kokain, prokain, tetrakain och benzokain.
Allergier dock ganska vanligt, de är instabila genom spontan hydrolys och har kort
hållbarhet
Metabolism via plasmakolinesteras till en allergen substans.

Verkningsmekanism
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Verkningsmekanism

Aktionspotentialen
Aktionspotentialen

! Vilospänning -60-90 mV
! Tröskel ca -40-50 mV
! Depolarisering:
" Na-kanaler öppnar
" Na strömmar in
" Depolarisering
" Na-kanalerna stängs
" Na-kanaler inaktiverade

! Repolarisering
" K-kanaler öppnar
" K-kanaler stängs
" Na-kanaler återaktiveras

! Hela processen: ca 1,5 ms

Primär verkningsmekanism
!
!
!
!

LA verkar genom att stänga Na-kanaler på insidan av nervceller. LA är lipofila baser som
kan diffundera
genom
plasmamembranet. Intracellulärt så sker en jonisering av LA som då23
Diffunderar
in genom
cellmembranet
Spänningsberoende
natriumkanaler
blir aktivt. De binder då till Na-kanalerna och blockerar inifrån.
Blockar
Na-kanalen
Na-kanaler
har jufrån
tre insidan
möjliga tillstånd (öppen, stängd eller inaktiv) och LA stabiliserar
! Nio
olika identifierade
Binder
till
den
öppna
kanalen,
blockerar
inaktivthittills
tillstånd,och
ochsamma LA-molekyl kan
kanalerna i inaktivt tillstånd,
därefter ilämnas
kanalen
!
Vävnadsspecifika
stabiliserar
detta
tillstånd
inaktivera
flera
kanaler.
Efter enfrån
tid släpper
och
kanalen
kan preparat)
öppnas igen.
Dissocierar
kanalenverkningen
efter viss tid
(olika
för olika

Kanalerna består av 4 domäner med 6 a-helixar i varje domän.

25
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LA är ospecifika och kan interagera med Na-hos många celler, t.ex. hjärtmuskelceller.
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Beroende på nervtyp sker anestesin olika också, Ad-fibrer påverkas mest då de har viss
mängd myelin (bra med fettlösliga LA) men också eftersom det finns ranviers noder, det
gör att LA inte behöver verka över hela axonet utan bara vid noderna.
Aa-fibrer: verkar inte lika bra pga för mycket myelin
C-fibrer: verkar inte lika bra eftersom LA måste verka över hela axonet.
Ad-fibrer förmedlar kyla och smärta varvid smärthämingen kan testas genom att testa om
Nervstruktur
pat känner kyla.

Grad av blockad
•
•
•
•
•

Omyeliniserad > myeliniserade
Stora > små
(C), Ad (smärta och temp) > B, Ay > Aa (motor), Ab
Smärta > temp > beröring > djup beröring > motorisk funktion (icke önskvärt).
Differentierad blockad: nerver som ligger ytterst i fascikeln blockeras först.

Use-dependent block
Med det menas att nerver med hög trafik är mer känsliga för anestetika eftersom deras
Na-kanaler inte hinner stängas emellan. Det betyder att hmc är mycket känsliga för vissa
LA.

Effekter på andra kanaler
•
•
•
•
•
•

Blockad av spänningsberoende K-kanaler
L-typ Ca2+ kanaler
nAChR
NMDA
5-HT3A
Inhiberande effekter via G-protein kopplade receptorer

Tachyfylaxi
Beskriver när det blir en akut minskning i känslighet för lm,
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Fysikaliska egenskaper
LA är baser som har effekt när de är joniserade och har ett pKa på 7,6-8,9.
De är svårlösliga i vatten och finns därför i sura lösningar för att de då är protoniserade.
Ju högre pKa en LA har desto mer joniserat, dessutom mer joniserat i en sur miljö och det
är ju som joniserade som de har effekt.
Lägre pKa ger snabbare anslagstid
Eftersom den icke-protoniserade LA passerar över membranet kan effekten av LA utebli
om man tillsätter direkt till inflammerat område eftersom det är surt, LA blir direkt
protoniserad och kan inte passera över membranet.
Alla LA är fettlösliga genom den aromatiska ringen vilket är till nytta:
• Ökad potens
• Längre duration
• Långsammare anslag: detta eftersom LA hinner fastna på vägen i t.ex. myelin

Proteinbindning är också något som påverkar, särskilt durationen då det kan finnas LA i
kroppen som inte verkar direkt då det är bundet till protein. Det är ju bara fritt som kan
verka.

Farmakokinetik
Koncentrationen i blodet beror dels på:
• Mängden som injicerats
• Absorptionen
• Distributionen
Absorption
• Ålder
Kardiovaskulär status
! •Absorption till blod
• Lever- och njurfunktion

" Beror av vävnadens vaskularitet,
dos, volym, vasokonstriktortillsats
LA som
administreras
IV distribueras snabbt till vävnader som får hög CO.
och profilen
för läkemedlet
Nedbrytningen
varierar
mellan amider och estrar (se ovan).
" Oberoende av koncentration
eller injektionshastighet
(utom iv förstås)
Absorptionen
beror på vävnadens vaskularitet, dos, volym, eventuell tillsats av
38
vasokonstriktor och läkemedelsprofil. Absorptionen
sker olika snabbt också:

Intravenös
Tracheal
Interkostal
Lumbal epidural
Sakral epidural
Plexus brachialis
Perifera nervblockader
Subkutan
41
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Tillsatser
Man kan tillsätta konserveringsmedel (försiktigt) men även vasokonstriktorer som
adrenalin eller felypressin. Dessutom kan det tillsättas bikarbonat som gör att det inte gör
lika ont vid injektion. Detta eftersom lösningen är sur då LA bara kan lösa sig i sura miljöer.

Vasokonstriktorer
Detta minskar absorptionen eftersom kärlen dras ihop och det tar längre tid att absorbera.
Vid administrering av ropvacain och levobupivacain behövs det inte eftersom de är
kontriktorer i sig själva.
Eftersom absorptionen minskar blir också durationen längre, mindre LA försvinner iväg
från stället. Dessutom ger det bättre blockad då samma vävnad utsätts för mer LA.
• Adrenalin: förlänger absorptionen för kortverkande men får inte ge vid ändartärer
(penis, fingrar, tår etc).
• Felypressin: mer säkert då det inte verkar systemiskt.
De flesta LA är dock vasokonstriktorer i sig själva vid låg dos men dilatorer vid hög dos.
Det kan orsaka problem systemtisk vid toxicitet då dilatation tar överhand.

Alkalisering
Tillsats av bikarbonat ger mer B än BH+, det medför:
• Snabbare anslag
• Djupare blockad
• Minskad smärta vid sc-injektion
Men det ger också
• Risk för fällning
• Adrenalin bryts ner
• Extra moment...

Anslagstid
•
•
•
•

Lägre pKa ger snabbare anslag
Högre dos
Tillsats bikarbonat
Ökad fettlöslighet ger längre anslagstid

Duration
•
•
•
•

Ökad fettlöslighet ger ökad duration
Ökad proteinbindning
Tillsats vasokonstriktor
Ökad total dos
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Toxicitet
- symtom
Toxicitet
De toxiska aspekterna av LA är främst i CNS och kardiovaskulära.
En förklaring är att blockeringen hamnar på hämmande neuron.

Kardiovaskulär toxicitet
•
•
•
•

Överledningsrubbnignar: Förlängd PQ, breddökade komplex, bradykardi
50
Plötslig CV-kollaps: särskilt bupivakain
Negativ inotropi
Vasodiladation: vid höga doser!

Det finns också andra faktorer som kan vara förvärrande till intoxikationen. Vid acidos
(respiratorisk -och
metabol) så kommer
man få förvärrad toxicitet genom CO2-retention då
Toxicitet
förvärrande
faktorer
andningsmuskulaturen krampar.
! Acidos (respiratorisk och metabol)
! CO2-retention
! Hypoxi
hyp

oventil
ation!

Förvärrad
toxicitet!
Kramper

! Graviditet
!Graviditet,
Hypoalbuminemi
hypoalbuminemi och leversvikt (för amider) är andra tillstånd som är
!förvärrande.
Låg hjärtminutvolym
! Leversvikt (amider)
gemensamma
nämnaren är blockering
av Na-kanaler
!Den
Behandling
med kolinesterashämmare
(Myastenia
Gravis, vilket alltså kan vara förödande
vidneostigmin…)
toxiska nivåer av LA.

Bupivakain
Det är mycket giftigt vid intox, binder till öppna Na-kanaler (use-dependent) i
kardiomyocyter och purkinjeceller, alltså hög kardiotoxicitet. Molekylen hinner inte lossna
från kanalen.
52

John Ivarsson, Läkarprogrammet T4, KI

Behandling vid toxicitet
Främst att undvika förvärranda faktorer som Acidos, CO2-retention, hypoxi. Vid kramper
så ska man intubera tidigt och ventilera samt ge benzo. Vid cirkulationsstillestånd kan man
behöva göra HLR under mycket lång tid för att vänta ut effekten.

Lokal toxicitet
LA är toxiska mot nerver och ska inte ges i för stor koncentration på samma ställe.
Eftersom nerveller inte återbildas kan det vara förödande.
Muskelceller skadas också varvid LA, inte ge IM, dock sker ju regeneration av muskulatur.

Toxicitetsprevention
Man ska inte ge LA vid tung sedering eftersom man kan missa symptom om pat sover.
Man kan testa med injektion av adrenalin att man inte hamnat i ett kärl innan man ska
injicera.
Vid hypoalbuminemi reduceras maxdosen eftersom proteinbindning blir lägre.
Vid graviditet ska dosen också justeras.

Lidokain
Är den klassiska LA som är potent och med snabbt anslag, är medellångverkande.
Det är antiarrytmikum klass 1 men är mycket toxiskt i intratekal administrering. Kan
användas som hostdämpande.

Sammanfattning
Lokalanestetika:
• Amider eller estrar
• Svaga baser
• pH-beroende effekt
• Blockerar spänningsberoende Na-kanaler
• Blockerar i ordningen: smärta/temp > sensibilitet > motorik
• Symptom på överdosering beror också på Na-blockad
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Antitrombotika
När det gäller hemostasen så finns det tre komponenter som är särskilt viktiga:
• Kärl- och stödjevävnader
• Trombocyter
• Plasmakoagulation

Koagulationsmekanismer

Dessutom är fibrinolysen viktig.

Jämvikten mellan koagulation och fibrinolys är hårfin men kan påverkas, då i synnerhet
trombocytmekanism eller fibrinomsättningen t.ex. genom att hämma faktorer.
Det gör att man förskjuter jämvikter mot att bli mer eller mindre trombosbenägen.

Jämviktstillstånd enzymhämmare

Koagulation

Fibrinolys

Hämning

Hämning
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Olika tromboser
Beroende på var trombosen uppstår kommer det att ge upphov till olika komplikationer och
skiljer sig i behandling och riskfaktorer.
• Arteriell trombos:
Det kommer mer att ge upphov till hjärtinfarkt, stroke, TIA och arteriell emboli som kan
sticka iväg i periferin.
• Venös trombos:
T.ex. djup ventrombos (DVT) som exempelvis ger upphov till lungemboli. Även trombos i
cerebral sinus eller mesenterialtrombos förekommer. Östrogen är en riskfaktor för
utvecklande av DVT.

Antitrombotiska lm
Dessa delas in i 3 kategorier och kan användas delvis vid behandling men också som
profylax vid stora riskfaktorer. De kan tas PO, IV eller SC.
Alla ger ökad blödningsrisk!
• Trombocythämmande: Hämmar trombocyters förmåga att koagulera.
ASA (hämning av COX), Clopodogrel t.ex.
• Antikoagulantia: Antitrombotiska men inte mot trombocyter, mot koagulationsfaktorer.
Vid behandling av venös trombos eller förmaksflimmer t.ex.
Warfarin, Heparin, LMWH, Fondaparinux, nya antikoagulantia
• Trombolys: Stimulering av egen fibrinolys
rt-PA

Riskfaktorer

Venös tromboembolism
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Tapson V. N Engl J Med 2008;358:1037-1052

Lungembolier är bitar som lossnar från DVT och kommit till lungorna där det kan ske en
lunginfarkt. DVT behöver man inte känna då det inte ger symptom.
Posttrombotiska besvär kan dock yttra sig genom kronisk svullnad och smärta långt efter
borttag av DVT, därför är det viktigt med behandling men i de flesta fall alltså som profylax.

Farmakologisk behandling
• LMWH (lågmolekylärt heparin): ges subcutant, viktigt med bra njurfunktion
• Heparin: kontinuerlig infusion, dåligt PO-upptag och kort halveringstid
• Trombolytisk behandling: rt-PA, ger stor blödningsrisk. Dessutom finns det bra
fibrinolytiskt system i lungorna.
• Warfarin: 2% av befolkningen står på waran
• Fonda: fungerar som heparin
Heparin
Alla hepariner fungerar som så att de binder till antitrombin-III och faciliterar inbindning av
pro-koagulationsenzymer (thrombin) till AT-III som då inaktiveras, AT-III måste alltså
finnas för
att heparin/LMWH ska
fungera och ha effekt.
Verkningsmekanism
heparin

Hirsh, J. et al. Chest 2004;126:188S-203S

Behöver man häva effekten av heparin kan man tillsätta protamin som binder upp
heparin, dock inte lika effektivt mot LMWH som inte heller behöver följas upp vid
behandling. Det är fast dos som gäller. Det måste man göra med Heparin genom att mäta
hur mycket heparin påverkar koagulationen (APT).

av Sveriges
befolkning
Komplikationer vid behandling
Blödning
med ••warfarin
HIT - Heparin-inducerad trombocytopeni: ovanligt, det bildas ak mot heparinkomplex och
ger ak-medierad trombocytopeni.
• Håravfall + diarré är
indikationerna
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• PT-INR 2 – 3 for most indications
Warfarin
Risk of rethrombosis
bleeding increases
below 2 and above 4.5.
Ca 2% av befolknigen står på• warfarin,
de viktigaste and
indikationerna
är:
• Scylla and Charybdis of anticoagulant treatment (Rosendaal 1996)
• Förmaksflimmer
• Venös trombemoblism
• Mekanisk hjärtklaffprotes: det finns biologiska, men de håller inte så länge.

immer 50-60 %
mboembolism
hjärtklaffprotes

Förmaksflimmer är en åldersberoende sjukdom och waran minskar risken för stroke med
70%, 20% med ASA, men inte alla som skulle behöva är behandlade med waran.
Vid förmaksflimmer ökar risken att det bildas tromber i auricula, detta vill man undvika.
Det tar 4-10 dagar för att nå full effekt och kräver en individuell dosering och är svår att
ställa in.
30

Warfarin verkar genom att hämma y-karboxylering av vitamin K-beroende
koagulationsfaktorer (II, VII, IX och X).
Mätning görs med PK/INR, vid behandling ska det ligga på 2-3 vilket är 2-3 gånger längre
blödningstid än normalt.
Man kan reversera effekt genom att ge vitamin K eller ge de faktorer som hämmats.

Variability of Warfarin

Det finns mycket individuella faktorer som spelar in vid waranbehandling:

Schulman S New treatments for
thromboembolism J Int med
2010;268:109-119
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•
•
•
•
•
•

Ökad blödningsrisk: Antidot finns: +
Många interaktioner med andra lm: Stor individuell variation i dosering: Kräver regelbunden monitorering: - och +
Kräver mycket sjukdvårdsinsatser eftersom mätnings sker på vc eller sjukhus: -

Jämförelse lågmolekylärt
heparin-pentasackarider

Fondaparinux
En syntetisk pentasackarid som binder till AT-III likt heparin och hämmar koagulation. Det
ges vid akuta koronara symptom och DVT.

LMWH Fondaparinux
Biotillgänglighet

80-90%

100 %

Halveringstid

4

17

Clearance via
njurar

Ja

Ja

Risk för HIT

Låg

Ingen

Trombocyter

Trombocyter

Fibrinogen
Gp Ib
(von Willebrandreceptorn)

Gp IIb/IIIa
(fibrinogenreceptorn)
ADPreceptor

Läkemedel som används vid trombocythämning är bl.a. ASA som verkar genom hämning
av COX. Då hämmas trombocytaggregation och ges vid koronara symptom, arteroskleros
och HI.
De flesta andra lm verkar genom att blockera ADP-receptorn på trombocyter:
• Clopidogrel: prodrug som efter aktivering av CYP i levern blir aktivt
• Prasugrel: aktiv form
• Ticagrelor
• Cangrelor
Hämning av ADP-receptorn sker ofta irreversibelt varvid det inte finns något antidot. Då
måste man ge trombocyter för att häva effekt.

John Ivarsson, Läkarprogrammet T4, KI

Nya antikoagulantia

Nya antikoagulantia

Dessa slår direkt på koagulationsfaktorer och är enklare:

45
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latent auto
maturity-o

Diabetes
Typ 1
• Insulinberoende - IDDM
• 10-15% av diabetesfall
• Vanligast i barndom
Typ 2
• Icke insulinberoende diabetes - resistens men kan övergå i insulinberoende då bcellerna inte klarar av att producera tillräckligt med insulin.
• 85-90% av diabetesfall
• vanligast i högre åldrar
Behandling av typ 2 är:
• Diet
Utvecklingen
av Typ 2 diabetes
• Kost
• Farmakologisk: perorala antihyperglykemiska lm samt insulin.

Behandlin

Diet
Motion

Farmako
Peror
och in
<- Typ 2
Diabeteshandboken

Late autimmune diabetes of adult: LADA - sen diabetes typ 1
Maturity onset diabetes of young: MODY - tidig diabetes typ 2
Målet för farmakologi är att undvika hyperglykemi vilket ger neuropatier, retinapatier,
angiopatier etc. Man försöker hålla HbA1c på max 6%.

Peroral behandling av Typ 2 diabetes
Biguanider - Metformin
Insulinfrisättare
Sulfonylurea
Glibenklamid

Fetma

Biguanide

Typ 2 diab
Reducerar
Reducerar
AMP-aktiv
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Farmakologiska åtgärder
Metformin
Används vid diabetes typ 1 och reducerar HbA1c med 1-1,5%-enheter.
Det verkar genom att:
1. Öka insulinkänsligheten perifert och därmed reduktion av b-glukos.
2. Reducera leverns glukosproduktion från glykogen vilket är något som insulin vanligtvis
gör.
Metformin verkar genom att stimulera AMPK i hepatocyter men också i andra celler där
man får ökat glukosupptag, ökad fettoxidation (lever och fett) och reducerar ektopisk
fettilagring samt ökar mitokondriefunktionen.
Tolereras väl
Låg risk för hypoglykemi
Viktneutral
Kontraind.:
• Nedsatt renal funktion
• Röntgenkontrst
• Laktacidos
•
•
•
•

Insulinfrisättare
Det finns flera lm inom denna kategori:
Sulfonylurea - SU
Används vid tidig DM2 och stimulerar insulinfrisättning från fungerande b-celler, därmed
fås ett reducerat b-glukos.
De verkar genom att blockera Katp-kanaler i b-celler vilket leder till frisättning.
Efter det kräver fungerande b-celler så fungerar det bara vid tidig DM2.
Det finns en andra generation SU med minskad risk för hypoglykemi:
• Glibenklamid
• Glipizid
• Glimepirid
SU kan alltså ge hypoglykemi men också viktuppgång.
Kontraindikation är njursjukdom, graviditet och alkohol.
Metglinider
Dessa fungerar som SU genom Katp-blockering. Är dock kortverkande och ges innan
måltid, har dessutom minskad risk att ge viktupgång.

Thiazolidindioner (TZD) - Glitazoner
Dessa används vid DM2, insulinresistens och verkar genom att binda till PPARy-receptor
som är nukleär receptor. Det ger:
• Ökad insulinkänslighet
• Ökad subcutan fettinlagring:
På bekostnad av det viscerala fettet: beror på ökad fettoxidation i lever, muskler t.ex. Fett
som lägger sig på dåliga ställen i kroppen gör att det utsöndras negativt verkande
hormoner.
Kan ge viktuppgång (ger complienceproblem), ökad risk för frakturer och vätskeretention.
Kontraindikationer är hjärt- eller leversjukdomar

dbrytning av komplexa kolhydrater i
och därmed blodglukosstegringen efter

ar postprandial hyperglykemi
tinala biverkningar
ering - malabsorption
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Nuvarande terapi är otillräcklig

Akarbos - -glukosidashä

-glucosidase
inhibitors

?

Typ 2 diabetes
Inhiberar -glukosidas i tarme
Hämmar nedbrytning av komp
tunntarmen och därmed blodg
måltid
Thiazoledinediones
Metformin
Reducerar
postprandial hyp
Gastrointestinala biverkningar
Akarbos: a-glukosidashämmare
Överdosering
Används vid DM2 och hämmar a-glukosidas i tarmen vilket hämmar
nedbrytningen av- malabsorp
komplexa kolhydrater i tunntarmen så att de inte kan absorberas.
Det ger en minskad
Viktneutral
Sulfonylureas

glukosstegring efter måltid: minskad posprandial hyperglykemi.
Vikneutralt lm som dock vid överdosering ger malabsorption.!

Andra läkemedel
k Peptid
(GLP-1)
1 - GLP12000
J Clinpeptid
Invest 106:1305,
• Glukagonlik

GLP-1 frisätts postprandiellt men degraderas snabbt via enzymet DPP-IV, därför är DPPIV-hämmare också potentiella lm.
Glukagonlik
Peptid (GLP-1)
GLP-1 (och analoger) har som funktion
att:
postprandiellt
• Öka insulinsekretion
abbt
• Minska aptit
GLP-1 frisätts postprandiellt
ipeptidyl peptidase
IV
• Reducera magsäckstömning
Degraderas snabbt
DPP-IV – dipeptidyl peptidase IV
GLP-1-analog

är otillräcklig

Exenatid, Liraglutid
injektion
kombinationsterapi

are
vildagliptin,

Syntetisk form av Exendin-4
GLP-1
Gila monster

Glukagonlik Peptid (GLP-1

frisätts postprandiellt
Degraderas snabbt
DPP-IV – dipeptidyl peptidase

hypoglykemi
Ann Pharmacother 40:1336-43, 2006
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DIREKT

Asp

Typ 2-diabetes, en behandlingsalgoritm
Lys – Pro
Hyperglykemi

Hypertoni

Asn

Lys, Lys
Dyslipedemi

Glu

Insulin aspart
Insulin lispro
Insulin glulisin

SNABB

Livsstilsåtgärder, rökstopp
Metformin

Monoterapi
ACE-i/ARB/BB/CBB/HTC**

SU eller insulin

Statin*
Neutral Protamine
Hagedorn

MEDEL

Insulin NPH

Kombinationsbehandling

NPH till natten – måltidsinsulin
– tvåfasinsulin –
måltids- + NPH-insulin

ökad cancerri

Vidare utredningar

LÅNG

pH

***
Akarbos
DPP-4-hämmare
GLP-1-analog

Analogt basinsulin
Glitazoner
Meglitinider

* I första hand generiskt simvastatin
**Läkemedelsvalet styrs bl.a. av kontraindikationer, njurfunktion, hjärtsjukdom och
förmån/rabatter. I vissa fall kan kombinationsbehandling vara indicerat redan från start.
*** Dessa läkemedel ska betraktas som alternativa möjligheter när glukoskontroll inte uppnåtts
med andra medel. Läkemedlen står således inte i någon inbördes rangordning

LÅNG

FA-albumin

Insulin glargin

Insulin detemi

Diabeteshand

Insulinbehandling
Ges vid DM1 och sen DM2 via infusioner SC eller akut IV+IM. Pumpar finns också.
Humaninsulin finns i olika varianter och det är variationer i as-sekvens som avgör
durationen. Det finns stor risk för hypoglykemi om det inte ställs in rätt.
Då insulin är ett anabolt hormon kan man se snabb viktuppgång.
• Direkt/Snabbverkande
• Medellångverkande
Komplikationer vid insulinbehandling
• Långsamt verkande
Man brukar ge tvåfas, alltså två samtidigt.
Nya behandlingsformer skulle syfta till att sätta in enFarmakologiska
artificiell pankreas som kan känna av
b-glukos och frisätta insulin därefter.
HYPOGLYKEMI

3

Viktökning
Insulinresistens, lokalt
Infektiösa
Infektion på injektionsplatsen
Septikemi
Immunologiska
Lipoatrofi, lokalt
Fetma
Insulinantikroppar
Behandling av fetma är främst via andra åtgärder än lmInsulinallergi
såsom diet, motion, livsvanor men

Komplikationer vid behandling:
• Hypoglykemi
• Viktökning
• Lokal insulinresistens
• Infektion vid injektionsplatsen
• Immunologiska svar mot artificiellt insulin

alltså också lm samt kirurgi. Mycket syftar till att förebygga DM2.
Orlistat är ett lm mot fetma och indikationer är BMI över 30 eller 28 med andra faktorer.
Det verkar genom att hämma GI-lipaser så att fett inte kan tas upp i tunntarmen.
Det måste ses en 5% viktnedgång efter 3 månaders användning, annars sätts den ut.
Ger dock försämrat upptag av fett men också av fettlösliga vitaminer samt vissa
läkemedel.

THYROIDEA
Normal tillväxt och utveckling
Energiomsättning

p, (pulmonell insulinadministration?)
linresistens
THYROIDEA
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reducera fetma
Thyroidea
Normal tillväxt och utveckling
el

Viktig för normal tillväxt men senare i livet främst metabolismen.
Energiomsättning
Hormoner:
• Tyroxin/T4: prohormon
för att upprätthålla
god metabol
• Trijodtyronin/T4: aktivt hormon
Hormoner
senkomplikationer.
• Kalcitonin
Tyroxin T4 (prohormon)
Receptorer:
• THR
Trijodtyronin T3 (T4
T3)
• THRa och THRb

Kalcitonin (? djur kalkomsättning)

Via feed-backhämning så regleras ytterligare frisättning av T3/T4,
detta kan vara ur funktion.

Receptorer
Thyroideahormonreceptorer
Hypothyreos
Underfunktion i thyroidea som
ger nedsatt
TR
och TRmetbolism, trötthet,

frusenhet osv. Hos nyfödda ger det sämre mental utveckling och fysisk
retardation.
Anledningen kan dels vara:
• Nedsatt produktion
• Nedsatt perifer känslighet
• Jodbrist (ger nedsatt produktion)
• Autoimmunitet: TRAK
• Ökad känslighet för lm

www.muhealth.org

mnesöhet,

ntal och
sm
het

medel
Primär: problemet sitter i Thyroidea
www.muhealth.org
Sekundär: problemet
sitter utanför Thyroidea

Behandling
• T4: Levaxin, den vanligaste, med lång halveringstid
• T3: Liotyronin, kort halveringstid
Kombinationsterapi ger bra resultat, kräver individuell inställning under 6-12 månader.
Dessutom förändras dosbehovet. Överdosering leder till osteoporos och hjärtsjukdom.
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Hyperthyreos

Ger överproduktion av thryoideahormon och symptomen är ökad metabolism, svettningar,
THYREOTOXIKOS
nervositet etc.
Graves sjukdom är en autoimmun sjukdom då det bildas agonistiska antikroppar mot TSHreceptorer på follikelcellerna i thyroidea.
Struma kan också orsaka detta.

mnesnervos-

sprung

Primär och sekundär: som ovan

www.muhealth.org

Behandling

• b-blockare: ger symptomlindrande effekter vid hjärtklappningar osv.
• Thyreostatika:
• TPO-inhibitorer med olika styrka, kan behöva komplettera med levaxin
• TRAK: ak mot receptorerna som inte är agonistiska.
• Biverkningar: hudutslag, klåda
• Kirurgi:
• Görs hos yngre vuxna med stor thyroideaaktivitet, dock stor risk för recidiv.
• Radiojod:
• Enkel och effektivt, b-strålare på jod som tas in, strålar sönder cellerna och ger
hypothyreos. Måste därefter behandlas med substitut.
PERTHYREOS
• Faktitia:
• Avsikligt intag av tyroxin för bantning, sluta med det.

d stor struma med hög aktivitet
cidiv
ed thyreostatika

v
celldöd

v tyroxin
graviditet
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Lipidsänkande lm
Ateroskleros är en viktig faktor vid sänkning av blodfetter, faktorer som påverkar uppkomst
av ateroskleros:
• Arv och miljö: röknin, diet och stress men också gener.
• Motion: mycket viktigt, men behöver inte vara elitidrottare
• Alkohol: måttliga mängder rött vin om dagen har positiv effekt på HDL/LDL-kvoten då
det finns
potenta
antioxidantertrombos
i skalet påoch
röda druvor. Etanolet också viss effekt.
Sambandet
mellan
ateroskleros,
Antioxidanter: reduktion av den orxidativa stressen
•
LDL-koncentration i plasma
• Östrogen: eventuellt ökad risk
• ACE-hämmare: har antioxidativa egenskaper som bonuseffekt vid behandling av
1.
Skada i endotelet, makrofager fäster. PGIhypertoni.
& NO-syntes.
LDL•binder
Kan vi förebygga ateroskleros?
Antikolesterollm
och lipidsänkande: reverserar
inte men
bromsar
upp förloppet
Sambandet
mellan
ateroskleros,
trombos och
Aktiverade glattmuskelceller och
endotelceller
släpper
ut
fria
radikaler...
LDL-koncentration
i
plasma
Livsstil och gener? - Arv har större betydelse än vi trott, även om rökning, stress och mat är
viktiga faktorer.
Uppkomst
av ateroskleros

2.
..som oxiderar
LDL,
Motion?
- Elittränande
inte receptor
nödvändigt!förstörs.
30 min promenad/dag visar positiv effekt på

1.
Skada i endotelet, makrofager fäster. PGI1. En skada i endotelet gör att makrofager fäster
gör PGI- &
&och
NO-syntes.
LDL binder
NO-syntes.
LDL binder också till stället och aktiverade
Innehåller potenta antioxidanter,
bl.a Resveratrol (i skalet på röda druvor, bär och
Aktiverade glattmuskelceller och
Inflammationsprocess!
Alla celltyper
endotelceller släpper ut fria radikaler...
röda
grönsaker).och
LågaTF
doser etanol
har i djurförsök visat hämmad inlagring av LDL.
frisätter
cytokiner
aktiverar
glattmuskelceller
och
endotelceller
släpper
ut
fria
syreradikaler.
glattmuskelceller
syntes av ECM.
2.
..som oxiderar LDL, receptor förstörs.
F l
Folsyra?
?
Diskuterats
i
USA.
Ej
bevisad
effekt.
2. Dessa oxiderar LDL och Makrofager tar upp ox.
LDL, därefter
Makrofager tar upp ox. LDL, omvandlas
”skumceller”, migrerar subendotelialt.
3.
Fibroproliferativ
respons:
Plackbildning =till ”skumceller” som migrerartillsubendotelialt.
sker
omvandling
Antioxidanter
(vitamin
C
m.fl)?
– Ja, förhindrar/förlångsammar inlagring i kärlväggen.
Inflammationsprocess! Alla celltyper
lipider + ox. LDL + nekrotisk vävnad
”stärkande” för endotelet.
frisätter cytokiner och TF
aktiverar
under skal Inflammationsprocess
av bindväv.
påbörjas.
Alla
celltyper
frisätter cytokiner
glattmuskelceller
syntes av ECM.
Östrogen?
- Teori att kvinnor i fertil ålder har ett visst skydd. Motstridiga resultat från studier
Rupturmed
av hormonsubstitution
plack leder till skada
i
till
postmenopauskvinnor.
aktiverar glattmuskelceller syntes av
ECM:
kärlväggenoch TF
trombos.
3.
Fibroproliferativ respons: Plackbildning =
+ ox. LDL + nekrotisk vävnad
3. Fibroproliferativ
respons
med
plackbildning avlipider
nekrotiskt
ACE-hämmare?
- Ja, har antioxidativa egenskaper.
Många hjärt/kärlsjuka
medicinerar
under
skal av bindväv.
ändå med bl.a ACE-häm, så viss bonuseffekt.
Ruptur av plack leder till skada i
vävnad, glatta muskelceller, skumceller osv under
av
kärlväggenskal trombos.
Kolesterol- och lipidsänkande farmaka - Ja, inte reversera helt men bromsa
bindväv.
allvarligare utveckling.
Ruptur av plack leder till skada i kärlväggen och en tromb kan uppstå.
HDL-nivåer
(studerat
hos personer
över 60).
Makrofager
tar upp
ox. LDL,
omvandlas

migrerar
Alkohol?!till ”skumceller”,
- Måttliga mängder
rött vinsubendotelialt.
(150ml/dag) positiv effekt på HDL/LDL-nivåer.

Buy SmartDraw!- purchased copies print this
document without a watermark .
Visit www.smartdraw.com or call 1-800-768-3729.

Buy SmartDraw!- purchased copies print this
document without a watermark .
Visit www.smartdraw.com or call 1-800-768-3729.

Klassificering
1. HDL
2. LDL
3. VLDL
4. Kylomikron
Klassificering
av lipoproteiner
Lipoproteinpartikel
1.
2.
3.
4.

Lipoproteinpartikel

HDL = High density lipoprotein
LDL = Low density lipoprotein
VLDL = Very low density lipoprotein
Kylomikron
y

Varför kallas LDL ”det onda” kolesterolet?
LDL innehåller apo(b) som liknar plasminogen i strukturen.
Om plasminogenreceptorn är upptagen av mkt apo(b)
mindre plasmin utsöndras
fibrinolys
trombosrisk

Ju mer densitet, desto mer kolesterol i förhållande till TAG (ej HDL).
LDL är det onda kolesterolet, innehåller apoB som liknar plasminogen i strukturen och kan
tävla om plasminogenreceptor. Det ger minskad plasminutsöndring vilket ger minskad
fibrinolys vilket ger ökad trombosrisk.
Lipoproteinpartikel

Klassificering av hyperkolesterolemi
6 fenotyper enl. Fredricksons klassindelning (se tabell R&D 20.2)
Primära = ärftliga
Typ IIa, familjär hyperkolesterolemi (9-11mmol/L)
Hög risk för ischemisk hjärtsjukdom p.g.a defekt LDL-rec.

John Ivarsson, Läkarprogrammet T4, KI

Kolesterolet är viktigt i flera aspekter:
• Energi
• Byggstenar i cellmembran
• Byggsten till steroidhormoner
• Tillsammans med UV-ljus: vitamin D

Hyperkolesterolemi
Det finns generellt två typer av orsaker till tillståndet:
1. Primär: ärftliga
Ger en stor förhöjning i kolesterolnivåer, kan bero på defekta LDL-receptorer t.ex.
2. Sekundära: inducerade
Kan uppkomma vid DM, alkoholism, nefrotiskt syndrom och andra faktorer som inte har
med kolesterolet att göra. Det finns ocks lm-inducerade som b-blockare, tiaziddiuretika
etc.
Normalt ska nivån vara på ca 5mmol/l i blodet (LDL).

Exogena vägen
Vid upptag av föda packas TAG och KE i kylomikroner, mest TAG och mindre KE.
Lipoproteinlipas i kärlväggarna spjälkar fettsyror från TAG för upptag, TAG-innehållet
minskar hela tiden och cirkulerar i blodet eller tas upp i levern eller ut genom gallan.

Endogena vägen
Levern kan vid behov frisätta TAG och KE i form av VLDL som genomgår samma process
som kylomikroner i cirkulationen. När TAG-nivåerna sjunkit bildas LDL som innehåller
mycket KE. De kan tas upp i vävnad eller lever eller fortsätta cirkulera i blodet.
Dessutom kan HDL plocka upp kolesterol från celler och föra över till LDL.

John Ivarsson, Läkarprogrammet T4, KI

Behandling
Statiner
Dessa är förstahandsvalet och påverkar den endogena vägen. De är kompetetiva
inhibitorer till HMG-CoA-reduktas som bildar mevalonsyra från HMG-CoA. Det ger
minskad kolesterolsyntes i levern men dessutom uttryck av fler LDL-receptorer så att det
sker ett större upptag av redan cirkulerande LDL-partiklar. Minskning av TAG och ökning
av HDL fås också på köpet.
Totalkvoten HDL/LDL blir större.
Simvastatin och Pravastatin är exempel. Simvastatin ges som prodrug PO och efter 1:a
passagemetabolism aktiveras.
• Biverkningar
Lätta GI-påverkningar, insomni initialt, rodnad.
• Interaktioner
Johannesört minskar effekt genom enzyminduktion av pGP i tarmen samt CYP i levern
• Kontraindikationer
Leversjukdom, graviditet
• Användning kliniskt
Ateroskleros med symptom, risk för CVD, primär hyperkolesterolemi
• Övriga effekter av statiner:
• Minskad proliferation av glatta muskelceller i kärlvägg
• Antiinflammatoriska effekter
• Antitrombotisk
• Antioxidativ
• Ökar reparationsförmåga i endotel

Resiner
Dessa är anjonbytande resiner som hämmar gallsyraabsorption från tarmen, den exogena
vägen. Äldre preparat som inte används så mycket längre.
Det ger minskad absorption av exogent kolesterol och därmed ökad användning av det
exogent tillverkade kolesterolet, ökat uttryck av LDL-receptorer och därmed ökad
clearence av LDL.
• Biverkningar
GI, illamående, obstipation, myosit ibland.
• Interaktioner
Malabsorption av fettlösliga vitaminer och lm såsom warfarin, måste tas i beaktning.
• Klinisk användning
Om enbart statiner inte är tillräckligt, statiner kontraindikerat.

Fibrater
Mekanismen för dessa är inte helt klarlagt men de stimulerar lipoproteinlipas och
reducerar troligen VLDL-syntes och ökar LDL-upptag.
Minskar dock också plasmafibrinogen och ökar glukostolerans.
PPARa-agonister, kärnreceptor, så att fettsyrasyntesen regleras.
• Kontraindikationer
Nedsatt njurfunktion, alkoholism, statinbehandling
• Klinisk användning
Om resiner kontraindikerade, kombination med statiner vid resistent dyslipidemi.
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Effekt:
Nikotinsyra
* Minskar TG, ökar HDL, men även LDL.
Minskar TAG-sekretion från fettceller så att mindre VLDL frisätts från levern.
PDGF
hämmas,
minskat
plasmafibrinogen
Ger*främst
sänkning
av TAGäven
men inte
så mycket
LDL. Dock ökar HDL och kan vid
långtidsadministrering reducera ateroskleros mycket.
* Antiinflammatorisk, antiarrytmika
Man kan använda nikotinsyraderivat som ger samma effekt men med lägre dos och ger

inte lika kraftiga biverkningar.

I befolkningsgrupper med fiskrik diet är risken för att utveckla de
Biverknignar
Flush och klåda (motverkas med ASA), nedsatt glukostolerans, förhöjning av urat,
flesta hjärt-kärlsjukdomar avsevärt reducerad!
leverpåverkan.
Omega-3-fettsyror
Inte klarlagd mekanism men påverkar kompositionen av fettsyror i cellmembran men
också PG- och LT-syntesen vilket gör dem antiinflammatoriska. De är också
antiarrytmiska.
Ger minskat TAG men ökat LDL och HDL, dock med förbättrad kvot.
PDGF hämmas också.
Eftesom fettsyrorna är lättoxiderade måste man komplettera kapslar med omega-3 med
antioxidanter, som i fisk där det finns mycket vitamin E. Det tros också kunna bidra till de
positiva effekterna.
Biverkningar
Större blödningsrisk, inte kombinera med waran?
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Stafylokocker

Dessa är runda (coccus) G+ bakterier. De kan inte röra sig eftersom de inte har cilier eller
flageller, de kan inte simma runt ,utan är beroende av kroppens egna transportsystem
såsom blodbanan.
De är ganska små och växer i kluster och är fakultivt anaeroba vilket betyder att de kan
växa aerobt eller anaerobt beroende på miljön, kan växa långt inne i vävnad utan syre.
Staf. är också katalaspositiva, då de har ett enzym som kan bryta ner peroxidas. Det är ett
enzym som makrofager använder efter fagocytos då fagosomen fuserar med lysosomen.
Staf kan alltså överleva i makrofagen (Streptococker är istället katalasnegativa).
Det finns många underarter (ca 32 st).
De växer i mukosala membran och på huden hos människor.

Arter
• S. Aureus är också koagulaspositiv, koagulas är ett ensom som sitter på ytan och binder
till fibrinogen. Runt om bakterien bildas då pseudofibrintrådar som kapslar in bakterien
och gör att den kan gömma sig för immunförsvaret då det inte kommer attackera
kroppsegna strukturer som fibrin.
30% av alla människor bär på S. aureus i näsan och på huden.
De andra viktiga Staf är koagulasnegativa då de inte har koagulas. Alla är koloniserade av
de andra. Hamnar de på fel ställe pga dåligt immunförsvar kan de ge sjukdom,
opportunister:
• S. epidermidis:
• S. saprofyticus
• S. capitis
• S. haemolyticus

S. aureus
Sjukdomar som den orsakar är många då den kan påverka många vävnader:
• Hud- och sårinfektioner
• Abcesser
• Sepsis
• Endocardit
• Osteomyelit
• Septisk artrit
• Matförgiftning: Staf utsöndrar enterotoxin, finns Staf i matvaror så kan enterotoxinet
överleva t.ex. kokning och ge matförgiftning.
• Toxic shock syndrome
• Pneumoni (nosocomial)
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Virulensfaktorer
I.

Spreading factors: för att underlätta spridning då de inte kan röra sig med flageller
eller cilier. Genom att lösa upp vävnad och göra den mjuk underlättas penetrering av
vävnd, kan börja med ytlig hudinfektion men kan ta sig till blodbanan och ge sepsis.
A. Proteas: nedbrytning av protiner
B. Nucleaser: nedbrytning av genom som ”kastas” på bakterier av neutrofiler
C. Lipaser
D. Hyaluronidaser: nedbrytning av hyaluronsyra, ECM
II. Toxiner:
A. Enterotoxin: GI-besvär men fungerar också som superantigen om det förekommer i
blodbanan, vid sepsis.
B. TSST-1: superantigen
C. Hemolysiner: attack av rbc som lyserar, för att bakterien ska komma åt järn. Kan
också attackera andra celler.
III. Secreted, non-toxins: utsöndrade proteiner som inte är toxiner utan binder andra
proteiner och hämmar t.ex. försvar mot bakterier.
A. Koagulas: finns alltså på ytan av bakterien men kan också frigöras och ge
pseudokoagel.
B. SAK: Stafylokinas, fungerar som streptokinas alltså löser det upp fibrinnätverk
genom aktivering av plasminogen.
C. Eap: plasmaproteiner hämmas, bl.a. kompetetivt hämmande till ICAM-1.
IV. Antiinflammatoriska: inflammation är ju i grunden en positiv process för kroppen
vilket bakterien vill hämma:
A. CHIP: kemotaktisk hämning, bakterier hämmar ICAM-1 från endotel så att
neutrofiler inte rekryteras genom endotelet.
B. Efb: binder komplementfaktorer så att opsonisering försvåras.
V. Adhesiner: underlättar bindining till omgivning.
s aureus can bind to !
A. ECMBP: ECM-bindande proteiner, binder till kollagen, laminin, elastin etc.
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Vid endokardit drabbas oftast aortaklaffen. Ibland utsätts de underliggande strukturerna
(kollagen, elastin etc) för blodet där eventuellt bakterierna kan finnas. Det sker när
endotelcellerna ska bytas ut och försvinner en kort stund. Då bildas en speciell vegetation
som angrips av bakterierna och de kan då växa där.
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Koagulasnegativa Staf
Det finns ett 30-tal av dessa men de viktigaste är alltså:
• S. epidermidis:
• S. saprofyticus
• S. capitis
• S. haemolyticus
Sjukdomar de kan orsaka är:
1. Implantatinfektioner
Då det finns främmande kroppar i kroppen (linser, suturer, katetrar, ledproteser) kan
dessa bakterier växa på dessa. Initialt täcks ytan av plasmaproteiner som fibrin men dit
binder också bakterier ock växer fort. De växer under de adhererande eukaryota
cellerna och puttar bort dem. Det bildas ett lager av bakterier som är mycket svåra att
behandla med antibiotika. Kan leda till att man måste byta ut t.ex. en ledprotes.
Uppkommer vid kontamination i samband med kirurgi eller efter kirurgi via hematogen
spridning.
2. Neonatalsepsis
3. Peritonit: kan uppkomma hos patienter som genomgår peritonealdialys regelbundet
4. UVI: Orsakas av S. saprofyticus

(MRSA är ju stafylococker)

John Ivarsson, Läkarprogrammet T4, KI

Streptococcus
• Grampositive
cocci in pairs or chains
Streptococker

Anaerobic metabolism
De är också runda G+ bakterier men växer istället i par eller kedjor. Dessa betraktas som
Complex
nutritional requirements
icke-patogena/opportunister.
Catalase-negative
De lever där det inte finns syre då de utför anaerob metabolism, kravet på näring är
komplext och därför är de svåra att odla.
Tvärtom Staf är de katalasnegativa.

Indelning
Kan ske på olika sätt men oftast i hemolytiska, variationer i vilken typ av lysering men är
inte kliniskt viktigt.
• a-hemolytiska: finns i munhålan
• S. pneumoniae
• S. mutans, S. mitis, S. salavirius
• b-hemolytiska
• Grupp A: S. pyogenes
• Grupp B: S. agalactiae
• Grupp C och G: S. dysgalacticae

S. pyogenes
Ger upphov till olika typer av infektioner:
• Hudinfektioner: Impetigo, rosfeber
• Djupa infektioner: nekrotiserande fascit
• Sårinfektioner
• Sepsis: om inträde till blodbanan
• Pharyngit/Tonsillit.
• Sharlakansfeber
• Toxic shock syndrome: frisättning av superantigen

Streptococcal tonsillitis

GAS infektioner

Impetigo

Erysipelas

Immunologiskt medierade sjukdomar, antikroppar mot S. pyogenes kan korsreagera mot
kroppsegna strukturer:

Scharlakansfeber
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Reumatisk feber
Inflammation av hjärta, leder, blodkärl och subcutana vävnader då ak mot Strep börjar
korsreagera mot dessa vävnader. Dock sällsynt pga antibiotikabehandling.

Glomerulonefrit
Komplikation av pharyngit och hudinfektion som orsakas av S. pyogenes där
immunkomplex fastnar i njuren. Ger inflammation i glomerulus som ger ödem,
hypertension, hematuri och proteinuri.

Virulensfaktorer
Är samma som för Stafylococker men det finns också andra faktorer:
• Antifagocyterande kapsel: finns dock hos vissa Staf men inte lika omfattande. Hos Strep
är den tjock och är inte immunogen, den är svår för fagocyter att opsonisera.
• M-proteiner och M-liknande proteiner: dessa sitter i peptidoglykanlagret och varierar
mellan insulat och gör att immunförsvaret inte kan känna igen efter shift. De kan binda till
olika strukturer och hämma:
• Fibronektin
• Fibrinogen
• Plasmin
• Komplementfaktorer
• Hemolysiner/Streptolysiner
• Superantigener
• Streptokinas: plasminogenaktivator
• C5a-peptidas, proteaser, DNAser osv.

Superantigener
En viktig virulensfaktor för Staf och Strep. Vissa enterotoxiner kan också fungera som
superantigener om de kommer ut i blodbanan.
Vid aktivering av superantigener fås en enorm aktivering av immunförsvaret med många
komplikationer då det löper amok.

Intracellulära?

erantigens crosslink MHC
II and TCR

Staf och Strep har viss förmåga att finnas intracellulärt vilket gör att man kan få två
infektionsperioder från samma bakteriekoloni. Några bakterier kan ha gömt sig
intracellulärt och inte blivit påverkade av antibiotika under behandlingen. När de sedan
aktiveras och kommer ut ur cellerna kan de ge en sekundärinfektion.

T-cells may be activated resulting in release of!
ammatory cytokines!
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(Mikrobiell igenkänning i det medfödda försvaret)
Eftersom mikroorganismer är olika måste också igenkänningsmekanismerna vara olika.
Målet för den mikrobiella igenkänningen är att identifiera strukturer som avviker från de
strukturer som finns hos eukaryota celler såsom:
• Fimbrier/Pili
• Flageller
• Kapsel
• Cellvägg
• cpg-DNA
• dsRNA
• Lipid-A-delen på LPS
• Lipotechoidsyra/LTA: finns på G+ cellmembran

Sammantaget så kallas dessa strukturer för PAMP och är målet för igenkänningen.
De eukaryota cellerna uttrycker PRR/Pattern Recognition Receptors som känner igen
PAMP och det finns tre sorter:
• TLR - Toll Like Receptor
• NLR - Node Like Receptor
• RLR - Rig-I Like Receptor
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TLR
Vid närvaro av mikrober:
• Bakterier
• Virus
• Svampar
• Protozoer
Kan de kännas igen av TLR-receptorer. Det leder till en intracellulära signalering som
sätter igång kaskader som leder till att NF-kB aktiverias. Det är en transkriptionsfaktor som
ser till att cytokiner, kemokiner, antivirala proteiner samt pro-IL-1 och pro-IL-18
bildas.
Det finns olika typer av TLR-receptorer som känner av olika saker:
• TLR1 och TLR2: Diacyl-Lipopeptid
• TLR2 och TLR6: Triacyl-Lipopeptid
• TLR3: dsRNA
• TLR4: LPS (Lipid-A-delen) hos G• TLR5: Flagellin
• TLR7: antivirala komponenter (?)
• TLR9: cpgDNA
Beroende på vad det är som ska kännas igen kommer de olika TLR-receptorerna att sitta
på olika ställen i eukaryoten.
• TLR som känner igen t.ex. LPS måste sitta på cellytan för att kunna fortleda signalen
inåt
• TLR som känner igen t.ex dsRNA eller cpgDNA måste sitta i endosommembranet för att
kunna fortleda signalen inåt.

Signaleringen sker alltså via NF-kB för att initiera inflammation, alternativt kommer
signaleringen ske via interferoner (IFN) som istället skapar resistens mot virala infektioner.
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NLR
Denna typ av PRR känner främst igen bakterier och dess byggstenar i cellväggen, alltså
peptidoglykanerna. I peptidoglykanerna ingår aminosyror av L-form vilket inte finns i
kroppens celler. Det kan kännas igen av NLR. Under tiden bakterien växer så läcker hela
tiden byggstenar ut som kan kännas igen av NLR. Likt TLR kommer aktivering leda till att
NF-kB aktiveras för att initiera inflammation. Dessutom aktiveras Caspase-1 som klyver
pro-IL-1 och pro-IL-18 som bildats genom aktivering av TLR.

RLR
Denna typ av receptor känner igen viruskomponenter som vid aktivering leder till aktivering
av NF-kB för initiering av inflammation samt antivirala proteiner. Receptorn måste därför
vara intracellulär och sitter därför i cytoplasman.

John Ivarsson, Läkarprogrammet T4, KI

Virala gastroenteriter
De virus som ger gastroenteriter varierar mellan barn och vuxna:
Spädbarn
• Rotavirus typ A: vanligast
• Adenovirus 40, 41
• Coxsackie A24
Barn och vuxna
• Calicivirus: vanligast
• Norovirus
• Sapovirus
• Astrovirus
• Rotavirus B
Dessa virus infekterar tunntarmen och INTE kolon, och infektionen leder till försämrad eller
förändrad funktion i slemhinnan och dess villi.
Ger malabsorption och elektrolytrubbingar med diarré och kräkningar som följd.
De flesta infektioner självläker och är kortvariga förutsatt att vätske- och
elektrolytrubbningar åtgärdas. Spridning oftast fekal-oral pga dålig hygien där diarré och
kräkningar bidrar till detta.
Dessa virus är ett
stort medicinskt
problem
med utbrottgastroenterit
på dagis, skolor och hos barn
Rotavirus
vanligast
vid
allvarlig
sjukvårdsavdelnignar sm tvingas stänga, ffa calicivirus.
<5
industrialiserade
länder
och
i utvecklingsländer
I U-år
ochiI-länder
är rotavirus den viktigaste
orsaken till
gastroenteriter
hos barn där 80% av
dödsfallen finns i U-länder, i I-länder är det mycket ovanligt att dö av detta.

Utvecklingsländer
Parasiter
Andra
bakterier

Industrialiserade länder

Okänd
Rotavirus

Okänd

Rotavirus

Toxgena
Escherichia coli
Astrovirus

Calicivirus

Adenovirus

Bakterier
Astrovirus

Adenovirus
Calicivirus

~ 80% av dödsfallen uppträder i utvecklingsländer,
men sjukdomsbördan hög även i industrialiserade länder
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Rotavirus
Tillhör familjen Reovirus.
Genomet är 11 segmenterat dsRNA och viruset har en dubbelkapsel men inget hölje för att
lättare kunna motstå omgivningen. Mycket stabilt virus som överlever stora påfrestningar.
Viruset är ett s.k. ISVP - infektiös subvirus-partikel - som aktiveras i tunntarmen via
proteolytisk klyvning.

Replikation (reovirus) rotavirus

Patogenes
vid rotavirusinfektion
ISVP - Infektiös subviral partikel

1. Inträde i cellen
2. I cytoplasman
sker enterocyter
mRNA-translation
från
+RNA-strängen
Selektiv förlust
av mogna
och
ökad
3. -RNA-strängen används för replikation av virusets egna polymeraser.
ryptsekretion
4. Ihopsättning
5. Lysering
och frisättning
av viruspartiklar
cke-strukturella
proteinet
NSP4
fungerar som ett

enterotoxin
Infektionen ger förlust av mogna enterocyter och ökad kryptsekretion.
ickestrukturellaoch
proteinet
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enterotoxin som stimulerar sekretion och
StimulerarDetsekretoriska
motilitetsreflexer
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Antigen drift:

Punktmutationer  som  leder  till  sk  ‘escape’ mu

Klinik

Infektionen ger främst upphov till diarré men också
kräknignar
förekommer.
Antigent
skifte:
Förekommer alltså främst hos spädbarn vintertid, anledningen till det är att man utvecklar
Rotavirus
klinik
mycket bra immunitet
vid påträffad
infektion vilket görReassortment
att man inte får mellan:
infektionen igen,
Humana bärare
rotavirus
(vanligt med
dock kan man som äldre få mildare varianter. Asymptomatiska
förekommer
som blandinfektion
Inkubationstid:
2
4
dagar
Animala och humana rotavirus (ovanligt, men
kan vara smittförande.

Symptom: Diarré och/eller kräkning, feber epidemiologiskt relevant)
Varaktighet: 3 - 8 dagar

Inkubationstiden är ca 2-4 dagar och vara 3-8 dagar.
Diarré
Infektion

Feber
Kräkning
Utsöndring av virus – kan pågå i veckor

Dagar

[1] Richardson M et al, The Pediatric Infectious Disease Journal, 2001
[2] AAP. In: Red Book, 2003
[3] Raebel MS, Brandon S, Pharmacotherapy,1999
4]Zahn M, Marshall G, Pediatrics Annals, 2006

Day 0
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Evolution
Rotavirus använder två typer av mekanismer för att förändra sitt genom, det är RNA-virus
som förändras över tid.
• Antigen drift: punktmutationer som ger immune ecape
• Antigen shift: omsortering av genomet som är segmenterat, sker sällan men är allvarligt.

Immunitet och vaccin

fektion

Immunsvaret är främst IgA-medierat eftersom det är i slemhinnan. En god immunitet gör
att man generellt sett inte blir infekterad igen, men immuniteten förbättras efter reinfektioner som dock blir mildare.
Vaccin finns med levande försvagat virus (en eller flera stammar).

Calicivirus
Egen virusfamilj med +RNA-genom och kapsid utan hölje, mycket stabilt virus som
överlever stora påfrestningar. Replikation sker i cytoplasman hos enterocyten.
Virus är väldigt smittsamt och det hjälper inte med handsprit, bara den mekaniska delen av
handtvätten. Detta virus orsakar vinterkräksjuka och immunitet mot infektion är mycket
kortvarig mot just den stammen men inte mot andra stammar.

n

och
tam

Norovirus: orsakar mest symptom

Ytprote
VP7 ha
epitope
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Sapovirus: inte lika allvarligt men samma typ av symptom
Inkubationstiden är 1-2 dagar och ger akut insjunkande med explosiva kaskadkräknignar.
Andra symptom är illamående, diarré, buksmärtor osv.
Infektionen läker ut själv inom några dygn men vätskeersättning kan behöva ges.
Vinterkräksjukan sprids fekal-oralt (viss spridning via luften) och har viss nocosomial
spridning, och spridningen är mycket aggressiv (räcker 10-100 partiklar).

Calicivirus - smittvägar

Det finns vissa som har ett naturligt skydd mot calicivirus. 10% av befolkningen har ett
naturligt skydd genom att inte uttrycka FUT-2-genen vilket kodar för syntes av en viss
sockermolekyl på celler som är viktiga för infektion. Samma genuttryck hos personer som
har blodgrupp B, likaså finns de som har ökat risk (bg 0).

Enteriska adenovirus (40 och 41)
Tillhör familjen adenovirus som är ett höljelöst virus med dsDNA. Replikationen sker i
kärnan.
Det finns ca 50 typer av adenovirus varvid typ 40 och 41 är associerade med gastroenterit.
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Tarminfektioner
Diarré är en stor orsak till död i världen och är vabligt bland vuxna och barn.
Några av de bakterier som orsaka tarminfektioner är:

• E. coli: det har alla i tarmen normalt men kan plocka upp gener som gör att E. coli börjar
ge upphov till diarrésjukdom.
• ETEC: Enterotoxinbildande E. coli
• EHEC: Enterohemolytisk ...
• EPEC: Enteropatogen ... (den första som upptäcktes, dock är ju alla enteropatogena)
• Livsmedelsburen smitta: bakterierna själva förljer med maten och kan ge infektion
• Matförgiftningsagens: bakterierna själva behöver inte följa med utan toxinerna som
bildas kan räcka för att ge sjukdom.
• AAD: antibiotikaassocierad diarré
• Toxiner: de bakteriern som bildar toxiner

Patofysiologi
Diarré är ett tillstånd där vatten- och elektrolytbalansen i tarmen är störd, då det finns för
mycket av detta i tarmlumen.
Normalt sker intag av ca 2L vatten om dagen men pga sekretion, saliv etc så passerar
8-10L vatten till duodenum. Det mesta absorberas sedan i tunnatarmen och ca 1,5L
kommer sedan till kolon där finjusteringen sker.
Kommer det över 4L vatten till kolon kan inte allt absorberas, utan man får diarré.
Diarré uppkommer alltså vid:
• Överdriven vätskesekretion från tunntarmen
• Otillräcklig vätskeabsorption i tunntarmen
• Otillräcklig funktion hos kolon
Dricker man för mycket så klarar inte kolon av det heller, dock är det ju inte patologiskt då.
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en vätskeabsorption
i toppen av villi och vätskesekretion
i kryptorna, detta
Intestinal agents
8
kan också påverkas av bakterier. Viktigt är att det inte är vatten i sig som transporteras
utan det sker passivt via osmos som följd av elektrolyttransport över membranen.

ENS
I normala fall är det enteriska nervsystemet som sköter regleringen av vätskebalansen:
Meissners plexus (submukosan) och auerbachs plexus (muscularis externa).
ENS kan fungera oberoende av CNS och innehåller väldigt mycket neuron. ENS sköter
förutom vätskeregleringen:
• Motilitet
• Exokrin och endokrin sekretion
• Microcurkulation
• Immun- och inflammationsprocesser

Enteric
nervous
system
(ENS)

Feb 12 Roland Möllby

Intestinal agents

11

9
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Inkfektioner

From CNS

1. När en agens (rotavirus,
kolera etc) ger upphov 14till skada på villi så känns detta av
Feb 12 Roland Möllby
Intestinal agents
nerver.
2. Signaler går till auerbachs plexa där omkoppling sker och input fås från CNS
3. Signaler ascenderar till meissners plexus som uppreglerar motiliteten i tarmen och kan
ge ökad sekretion av elektrolyter (och vatten). Psykofarmaka kan därför minska diarré.
Syftet med detta är att spola rent tarmen från agens och genom motiliteten se till att de
kommer ut.

Orsaker till diarré
• Cytona toxiner: ökad vätskesekretion, påverkan av celler. Om man dör av kolera så ser
tarmen frisk ut eftersom det inte skadar cellerna.
• Koleratoxin, E. coli enterotoxin
Cytotoxiska
toxiner: cellskada/inflammation, ger stora skador på tarmen.
•
• C. perfringens, B. cereus, C. difficile
Cell-cell-aktivering:
cellskada/inflammation, ger stora skador på tarmen.
•
• Salmonella, Campylobacter
Cell-invasion:
cellskada/inflammation, ger stora skador på tarmen. Bakterier går in i
•
tarmen och blir aktiva.
• Shigella, Enteriskt virus

Vibrio spp.
En vattenbakterie som finns i saltvatten och sötvatten där de kan växa i alger eller
parasiter.
V. cholerae har orsakat många epidemier och gör det i samband med t.ex.
natukatastrofer. Vid infektion kan de ge lös diarré, upp till 20L/dag, dock krävs det hög
infektionsdos för att man ska bli sjuk.
Virulensfaktorer:
• flageller: rörelse
• adhesiner: fastna på cellerna
• koleratoxin: det som ger effekten
V. parahaemolyticus: mat- och öroninfektioner
V. vulnificus: sårinfektioner
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Koleratoxinet
Ett AB-toxin där A-enheten är ett ADP-ribosyltransferas som för över ADP-ribos till Gprotein som ger kroniskt aktivt adenylcyklas vilket ger stora ökningar i cAMPkoncentrationer intracellulärt. Det medför massiv utsöndring av elektrolyter till tarmlumen.
Dessutom påverkas tarmcellena till att inte absorbera elektrolyter och därmed vätska.
• Ökad utsöndring
• Minskat resorption
MODE OF ACTION OF CHOLERA TOXIN (CT)
Olika celler påverkas olika av ökade cAMP-nivåer, men just detta sker för tarmepitel.
Effect of increased
cAMP (caused by
e.g.cholera toxin)

CT transf
ADP-ribo
from NAD
Gs-protei

Gs is
”frozen”
in active
state and
continuou
activates
=> cAMP
Feb 12 Roland Möllby
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Intestinal
agents
Behandling av infektion
görs
genom vätskeersättning 21som utnyttjar det faktum att
glukospumparna inte påverkas av toxinet. När glukos, och Na samt negativa joner, tas upp
följer vatten med. Därför ges en lösning med vatten, glukos och salt som behandling vid
kolerainfektion, sedan självläker infektionen. Det är billigt och lättadministrerat och
används i rika och fattiga länder.

Kolera ger extremform av diarré och ger upphov till extra motilitet i tarmen. Immodium som
är ett opioidderivat används för att minska motiliteten.

Feb 12 Roland Möllby

Intestinal agents
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E. coli
Dessa bakterier har alltså kunnat plocka upp gener för virulens:
ETEC: ST, LT-toxin
• LT: värmeLabilt Toxin: liknar koleratoxinet
• ST: värmeStabilt Toxin: som koleratoxinet men ger höjda cGMP-nivåer istället.
Man kan bli immun mot LT eftersom det är större, ST kan man inte bli immun mot
eftersom det är så litet.
EPEC: A/E lesioner, fäster på celler
EHEC: A/E lesioner, shigatoxin.
Man blir riktigt sjuk, påverkar dock kolon mest som skadas och kan inte absorbera vätska.
Man kan se blod i avföring och sår. Toxinet kan tas upp i kroppen och påverka systemiskt.
Det är ett N-glykosidas som påverkar ribosomalt RNA, proteinsyntesen upphör. Det kan ge
HUS som ger cytotoxisk skada:
• Uremi: njuropåverkan, kan kräva dialys
• Hemolys: påverkan på blodbildningen
EIEC: har tagit upp invasiva gener, som shigella
EAEC: aggregerande via fimbrier till tarmepitelet

Matförgiftning
Detta är inte infektioner av bakterier som ovan utan bara sjukdom som uppkommer pga
toxiner. Det hjälper inte att koka maten om det finns toxiner. Det går inte att behandla
förutom vätskeersättning, måste vänta ut.
Staf aureus
Den vanligate typen, förgiftning via dess enterotoxin som finns i preform i maten men som
aktiveras i kroppen. Dessa är superantigener och överaktiverar immunförsvaret med
massivt cytokinsvar vilket ger sjukdomsbilden. Ger påverkan på tarmen för diarré och
kräkcentrum.
Clostridum perfringens
En kombination av matförgiftning och bakterieinfektion, toxinet är cytotoxiskt som förstör
celler.
Bacillus cereus
Som C. perfringens med cytotoxiskt toxin men också emetiskt toxin som ger kräkningar.
(C. botilinum)
Förlamning vid toxin i maten

(Bakteriell) Matförgiftning
Organism

Namn på
toxin

Staphylococcus
aureus

S. aureus
Enterotoxin

1 µg toxin

Clostridium
perfringens

Enterotoxin

Bacillus cereus

Bacillus cereus

Clostridium
Feb 12
botulinum

Inkubationstid
(timmar)

Varaktighet
(timmar)

Illamående
kräkningar,
diarré

½-6

48

108
bakterier

Diarré,
kramper

8-22

24

Enterotoxin

1 miljon
bakterier

Diarré,
kramper

6-15

24

Emetiskt
toxin

1 miljon
bakterier

Illamående
kräkningar,
diarré

½-6

12-18

18-36

dagar
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Roland MöllbyBotulinutoxin

Minsta
skadliga
mängd per
g föda

Viktigaste
Symtom
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1Intestinal
ng toxin
agents Förlamning

AAD
Antibiotikaassocierad diarré, bakterien finns i feces normalt men när man med antibiotika
förstör normalfloran så tillåts den att växa till. C. difficile kan ge upphov till detta och kan ge
lätt till dödlig diarré.
Toxiner (A eller B) påverkar tarmepitelcellerna på olika sätt men ger alltid skada.
Det är den vanligate orsaken till diarré i Sverige
Behandling sker med vankomycin eftersom det är en G+ bakterie och eftersom
vankomycin inte absorberas i tarmen utan verkar lokalt i tarmlumen. Ger behandling av
sjukdomen men påverkar dessutom normalfloran ännu mer varvid återinfektioner är
vanliga.

Återställning
av normalfloran
via transplantat ärcolitis.
ett bra sätt att komma runt problemet.
Clostridium
difficile causes
pseudomembranous

2 Roland Möllby

Intestinal agents

35
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Antibiotika och antiviraler
Slutsatser:
• Användning av flera antibiotika och antiviraler måste dosanpassas efter
elimineringskapacitet (njurfunktion)
• Hög konc av antibiotika och antiviraler ökar risken för biverkningar
• Låg konc av antibiotika och antiviraler äventyrar behandlingseffekten samt bidrar till
resistensutveckling
• Individuell hänsyn, ibland med uppföljningar för dosjustering.

Basal farmakokinetik

1.
2.
3.

Dos
(systemiskt tillgänglig) och clearance avgör exponeringsnivå
Basal farmakokinetik
Det är den administrerade
dosen
och clearence/elimineringshastighet
som
Distributionsvolym
och
clearance
avgör hur lång tid detav
tarlmatt
nåavgör
stabil
exponeringsnivå,
särskilt
för
vattenlösliga
lm.
exponeringsnivå (jämfört dag till dag)
Vd och clearence avgör hur lång tid det tar att nå stabil exponeringsnivå
Vid
sänkt
clearance
det tid
längre
tid att nå denna
och
Vid sänkt
clearence
tar dettar
längre
att nå jämviktssituation
ochjämviktssituation
lm tenderar att
ackumuleras;
ger högre exponeringsnivå.är på en högre nivå (ackumulering)
denna
läkemedelskoncentration

140

140

120

120

100

100

Plasmakoncentration

Plasmakoncentration

Det kan också vara så att sänkt clearence ger ansamling av toxisk metabolit, vilket måste
tas i hänsyn vid dosering.
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Aminoglykosider
Eftersom allvarliga infektioner är vanliga hos prematurer måste man snabbt sätta in en
erik.eliasson@ki.se
Kliniskeffektiv
farmakokinetik,
och
behandlingantibiotika
som också
är antivirala
säker. Ett problem med detta är att njurfunktionen
är
dålig hos nyfödda.
Aminglykosider ingår i förstahandsbehandling i kombination med bensylpenicillin eller
vankomycin och ges i full styrka vid enbart misstanke. Därefter tas odlingar för att kunna
bestämma om dosjustering.
• Den omogna njurfunktionen gör att man ska justera dosintervallet med bibehållen dos
eller bibehålla dosintervall med justerad dos (vad som är mest lämpligt skiljer sig mellan
preparat).
• Den stora Vd hos prematurer (de har mer vatten i kroppen) gör att doseringen
kompliceras, kan behöva öka dosen pga detta.
Båda parametrar förändras snabbt efter födseln och måste följas upp.

Farmakinetik-farmakodynamik (PKPD)
sambandet mellan läkemedelskoncentration och effekt
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PKPD: farmakinetisk-farmakodynamisk

Noreddin and
Haynes, 2007

Det är tre parametrar som avgör detta:
erik.eliasson@ki.se
i förhållande till minska
hämmande konc
2. T/MIC - hur lång tid som AUC håller sig över MIC
3. Cmax: den maximala koncentrationen av lm

1. AUC:MIC
biotillgängligheten
sk farmakokinetik,
antibiotika -och
antivirala

Aminoglykosider har en koncentrationsberoende bakteriocid effekt vilket gör att höga
toppkoncentrationer av lm är viktigt. Dock relaterar det till risken för att ge biverknignar i
njure och öron vid lång behandlingslängd, underliggande njursjukdom och höga
dalvärden. i plasma till njurfriska; doserade endos/dygn (4,5
Aminoglykosider
mg/kg) eller uppdelat på tredos (1,5 mg/kg x 3)

Hos friska sker administrering 3ggr/dag 1,5mg eller endos 4,5mg.
µg/mL

5
2

0

8

24 tim efter dos

16

Nedsatt njurfunktion - fulldos eller uppdelad dos
utdragen eliminering
µg/mL
µg/mL
5
2

5

0

8

24 tim efter dos

16

erik.eliasson@ki.se

Klinisk farmakokinetik, antibiotika och antivirala
2

Hos njursjuka
får man8utdragen eliminering
man
tim efter
dos måste ta hänsyn till i form av sänkt
0
16
24 vilket
dos eller reglerat dosintervall.
µg/mL

5
2

0

8

Klinisk farmakokinetik, antibiotika och antivirala

16

24 tim efter dos
erik.eliasson@ki.se
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vankomycin µg/ml

120
100

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

20-åring;
GFR 110 ml/min  1 g x 3
0

12
timmar

v a n k o m y c in µ g /m L

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

80
60
40

65-åring;
GFR 75 ml/min  1 g x 2
0

12
timmar

20
0
0

20

40

60

Ålder (år)

80

100

vankomycin µg/ml

GFR/1,73 m

2

(ml/min)

Njurfunktionen sjunker med åldern, GFR sjunker från 40åå vanligtvis, ett sätt att mäta GFR
är ju kreatininclearence. Vid administrering av vankomycin mot t.ex. MRSA är det viktigt att
hålla en hög lägstakoncetration, då kan man använda tre doser per dygn. Dock måste
Njurfunktion
och ålder Njurfunktion och vankomycin-dosering
njurfunktionen
tas i beräknande.

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

80-åring, kärlsjuk;
GFR 35 ml/min  1 g x 1
0

12
timmar

Klinisk farmakokinetik, antibiotika och antivirala
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För betalaktamer är T/MIC korrelerande med antibakteriell effekt, för bäst effekt måste
Klinisk farmakokinetik,
antibiotikaligga
och antivirala
man minst
över MIC 50% av tiden. erik.eliasson@ki.se
Doserar man för glest kommer T/MIC att vara för
låg och optimal effekt kan utebli.

Fettlösliga läkemedel
Denna typ av lm kräver metabolisering i levern för att kunna utsöndras genom aktivering
och konjugering i två steg.
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HIV/AIDS
Syftet är att hålla CD4-nivåerna så höga som möjligt och viruskoncentrationerna av HIV
låga samt förhindra opportunistiska infektioner. Också viktigt att förhindra
resistensutveckling av virusinfektionen.
Standardbehandlingen är 2 NRTI + NNRTI eller en proteashämmare (PI) som kan
boostras.
Det finns ett tydligt samband mellan koncentration av PI och viruskeliminering, högre
koncentration har större effekt och minskar risken för resistensutveckling.
Lopinavir är en PI som snabbt metaboliseras i levern vid CYP3A4 och den subterapeutiska
nivån uppkommer snabbt om man inte ger med kortare intervall.
Genom att boostra Lopinavir med ritonavir kan nivåerna av PI hållas högre under en
längre tid, boostring menas
att hämma CYP3A4 vilket är bra i detta fall då halveringstid
CYP3A4
förlängs men det påverkar ju också metabolisering av andra läkemedel som då måste
Lopinavir  inaktiva metaboliter
dosjusteras.
Detta kallas tvådosregim, också viktig med individuell uppföljning och dosjustering.

Eliminering av proteashämmare

Eliminering av proteashämmare

Relativt snabb omsättning, riskerar ge subterapeutisk nivå om ej täta doser
CYP3A4

Lopinavir

 inaktiva metaboliter

(CYP3A4)
elativt snabb omsättning, riskerar ge subterapeutisk
nivå om ej täta doser

Lopinavir + ritonavir  (inaktiva metaboliter)
Acyklovir

Cotards syndrom

Standard, tillåter tvådosregim
(CYP3A4)

Vid behandling av acyklovir med nedsatt njurfunktion så ökar koncentrationer av en toxisk
och
andra
neuropsykiatriska
biverkningar
aciklovir
metabolit,
CMMG,
kan ge vanföreställningar
och av
hallucinationer.
Lopinavir
+ ritonavir
som
(inaktiva
metaboliter)
Cotards syndrom kan uppkomma, då är man övertygad om att man är död fast man lever.
Standard,
tillåter
Klinisk farmakokinetik,
antibiotika
ochtvådosregim
antivirala

nisk farmakokinetik, antibiotika och antivirala

erik.eliasson@ki.se

erik.eliasson@ki.se

Helldén A et al. BMJ 2007;335:1305-1305

nisk farmakokinetik, antibiotika och antivirala
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Bakteriella
tarminfektioner
Viktiga
bakteriella
patogener
Viktiga bakteriella patogener:

Helicobacter pylori

Gastrit, magsår
(cancer)

E. coli
Salmonella enterica
Shigella
Campylobacter
Yersinia

Typiska agens med
(viss) förekomst även i
Sverige

Vibrio cholerae

Vattenburen smitta

Staphylococcus aureus
Clostridium perfringens
Bacillus cereus
Clostridium difficile

”Matförgiftning”
Antibiotika-associerad
diarre

Smittkälla:
• Campylobakter: zoonotisk
• EHEC: zonootisk
• Salmonella - paratyfoid/tyfoid feber: humanspecifik
• Salmonella - ”gastroenterit”: zoonotisk
• Shigella: humanspecifik
• Yersinia: zoonotisk

Slemhinnans försvar
De flesta bakteriella infektioner börjar med att bakterierna tar sig igenom slemhinnor i t.ex.:
• GI-kanalen
• Urinvägar
• Övre luftvägar
För att skydda oss mot detta finns primära mekanismer som ser till att begränsa
infektioner.
• Slemhinna: tjockt slemlager som måste passeras, isolering
• Peristaltik: flöde som har riktning ut ur kroppen
• Lågt pH
• Degraderande enzymer
• Antimikrobiella peptider
• Lokala immunceller: som snabbt kan bekämpa eventuella patogener

Slemhinnans försvar
John Ivarsson, Läkarprogrammet T4, KI

Peristaltik

Degraderande enzymerAntimicrobiella peptider
Lågt pH
Inflammation
Adaptive
Bakteriella petogener kan påverka tarmen på olika
sätt: immunity

Mekanismer
“Slem”

1. Biokemisk intoxikation av slemhinnan: inflammation genom toxiner
V. cholerae, ETEC
2. Inflammation av slemhinnan: kan vara huvudorsaken
H. Pylori
3. Invasion av slemhinnan: kraftigare inflammation, replikation i tarmceller
Salmonella, Shigella

HP
Ger inflammation utan invasion. HP är humanspecifik, stav/skruvformad G- bakterie som
koloniserar i magslemhinnan och kan ge mer eller mindre symptom, ibland inget alls.
Kan anses vara del av normalflora eller patogen.
En viktig virulensfaktor är ureas och förmåga att röra sig genom flageller.
Sjukdomstillstånd är:
• Gastrit och eventuellt mag- och/eller duodenalsår
• Adenocarcinom och MALT-lymfom.
Ureas används av HP för att buffra upp pH i magsäcken, men det räcker inte utan HP
måste med sina flageller ta sig till det skyddande slemlagret intill epitelet där pH kan
buffras upp. Det leder till ökad HCl-frisättning från kryptorna vilket sänker mag-pH
H. pylori infektionen på
ytterligar.
I närheten
till epitelet får man eventuellt en inflammation genom rekrytering av
magsäcksslemhinnan
immunceller. Resultatet blir en uppluckring av slemhinnan som genomgår apoptos.
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En annan viktig faktor för HP är förmågan att kunna adherera till epitelet vilket görs genom

licobacter
pylori
, gastrit
och
adhesion
typ4-sekretion
(liknar
typ3). Det gör
att epitelets
glykosylerade ytproteiner förändras och
HP kan då binda bättre till epitelet.

Invasion av slemhinnan
Bra exempel på detta är Shigella- och Salmonella-bakterier men också Campylobakter.
Det finns två typer av inkörsportar för bakterier:
• M-celler: immunceller i slemhinnan som fagocyterar men bakterierna förhindrar
avdödning och kan sedan frigöras basolateralt.
• Enterocyter: invasion genom dessa, temporär fagocytos och sedan frisättning
basolateralt.
Oavsett om det sker av m-celler eller enterocyter så används något av 2 mekanismer som
båda ger aktinpolymerisering så att bakterien sjunker in:
• Zipper-mekanism: Bakterien uttrycker särskilda adhesiner som binder till adhesinreceptorer så att batkeriern sjunker in i epitelcellen.
• Trigger-mekanism: Genom Typ-III-sekretionssystem orsakar bakterien svallvågor så att
den sjunker in i en endosomal vesikel.
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Typ-III
sekretionssystem
Type III
sekretion:

Bakterien bildar en nålstruktur som innehåller en ATP-pump som kopplar samman
bakteriens cytoplasma med eukaryotens och kan pumpa in toxiner.
Chaperoner

“Pump”
Pump”

Effektorprotein

“Nålstruktur”
Nålstruktur”

Shigella
Det finns främst 4 arter av shigella som kan ge tarminfektion, låg infektionsdos krävs och
inkubationstiden är lång.
• S. dysenteriae
Har Shigatoxin som kan ge dysenteri där mekanismen är hämmande av
proteinsyntesen. Ger blodig diarré, inte sepsis.
• S. flexneri
• S. boydii
• S. sonnei
Shigella kan tas upp av M-celler som de tränger sig igenom. Därefter kan det ske upptag
av makrofager där bakterien inducerar apotos på den basolaterala sidan vilket gör att
bakterien frigörs basolateralt och finns nu på insidan.
Bakterien kan nu infektera celler från enterocyters basolaterala sida via typ3-sekretion
som leder till upptag till cellerna via endosom. Den spricker och bakterierna börjar föröka
sig intracellulärt i stor omfattning. Möjligheten finns också att sprida sig mellan cell-cell via
aktinpolymerisering som pressar in bakterier i närliggande celler.

Spridning av Shigella inom och mellan celler

Det ger
också en kraftig inflammation med neutrofilrekrytering som gör att vävnaden
riell invasion
- Shigella
skadas ytterligare.
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Det finns stammar av E. coli som tagit upp shigellas virulensfaktorer:
• EIEC: shigellas förmåga att invadera via typ3
• EHEC: shigatoxinet som kan påverka systemiskt och ge HUS.

Salmonella
Det finns tre typer som ger tarminfektioner:
• S. Typhimurium
• S. Enteritidis
• S. Dublin
Salmonella är en G+ bakterie med viktiga virulensfaktorer:
• LPS
• Adhesiner
• Typ3-sekretion (SPI1 och SPI2)
• Kapselantigen
Salmonellabakterierna tar sig in i m-celler, makrofag eller epitelcell och stannar kvar i
endosomen där den replikerar sig i stor omfattning. Till slut så spricker endosomen
Detaljer
i Salmonella
infektionen
basolateralt
och bakterierna
frisätts och
kan infektera nya celler på samma sätt. Detta
leder såklart till en inflammation med rekrytering av immunceller.

Igenom endosomen så trycker bakterien in, via typ3-sekretion, molekyler som ser till att
WASP-genen aktiveras vilket är aktivator för aktinpolymerisering. Utöver detta ger det en
aktivering av transkriptionsfaktorer så att proinflammatoriska cytokiner frisätts. Detta
gynnas av bakterier då de växer bättre vid inflammation.
Caspas-1 i cellerna aktiveras som som aktiverar IL-1 och IL-18, det ger inflammatorisk
reaktion. Dessutom kaktiveras NF-kB.
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IL-1β
IL-1β
IL-18
LPS
Flagellin
Cdc42
Rac1

Caspase-1
SopE

GDP

IL-1β
p38

Cdc42
Rac1

JNK

GTP

NF-κB
Nukleära responser

WASP

Aktin
rearrangemang

S. Typhi är en humanspecifik variant av salmonella som ger mycket allvarliga infektioner,
tyfoid feber. Infektionen initieras i tarmslemhinnan men sprids systemiskt i kroppen,
dessutom blir man kronisk bärare då de växer i gallblåsan och utsöndras via gallan.

Campylobakter
Påminner om HP i labbet.
• C. jejuni: den vanligaste
• C. coli
• C. upsaliensis
Bakterierna är zoonotiska och kan ge upphov till ”kycklingsjuka” då kycklingar är bärare.
Campylobakterios
Den mest allmänna GI-patogenen i Sverige, sprids med fåglar som smittas via vatten.

Virulensfaktorer:
• Flageller: för rörelse
• ”Utsöndrade proteiner”: via typ3
• LPS
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Yersinia
Verkar som salmonella och shigella. Kan ge inflammation i mesenteriala lymfknutor och
gastroenterit.
• Y. enterocolotica
• Y. pseudotuberculosis
• Y. pestis
Pesten orsakades av Y. pestis som är en vektorburen smitta. Virulensfaktorer inkluderar
LPS samt typ3-sekretion. Det används för att förhindra fagocytos av bakterien och för att
generellt hämma immunförsvaret.
Bakterierna kan växa i mycket låga temperaturer!

DSM2.1.4
Luftvägsbakterier
Infektioner i luftvägarna delas in i övre och nedre luftvägarna. Bakterier som kan orsaka
luftvägsinfektioner är:
•
•
•
•
•
•

Streptokocker: finns normalt i munhålan men kan ge infektion
Stafylocockus aureus
Corynebakterier
Mikrokocker
Neisseria
Hemophilus

Streptocockus pneumonie är en vanlig orsak till neonatal död hos barn under 5 år.
Övre luftvägsinfektioner
De områden som kan infekteras är:
• Örat:
Otit media, inflammerad trumhinna
• Näsa/sinus:
Sinuit, bihåleinflammation; vanligast är maxillarissinuit medan frontalsinuit är farligt
eftersom det kan sprida sig till hjärnan.
• Farynx/larynx:
Pharyngit, Tonsillit, Perotonsillit (varabcess vid tonsillerna), epiglottit/laryngit/tracheit.

Övre luftväginfektioner
Öra

Näsa/Sinus

Farynx/Larynx

Bakterier vid ÖLVI
De vanligaste bakteriella orsakerna till ÖLVI:
• Strep pneumoniae
• Hemophilus influenzae
• Moraxella catarrhalis: oklart om normalflora eller infektiös
• S. pyogenes (GAS/B-hemolytiska)
• (anaerober): främst sinuiter
Otit media
Den vanligaste orsaken till detta är Strep pneumoniae, därefter Hemophilus influenzae.
Moraxella catarrhalis och GAS kan också orsaka.
•
•
•
•

Streptococcus pneumoniae: 30-50%
Hemophilus influenzae: 15-25%
Moraxella catarrhalis: 5-10%
Streptococcus pyogenes (GAS): 3-5%

Sinuit
G+ bakterier, och det är också främst Strep pneumoniae som orsakar.
•
•
•
•
•
•

Streptococcus pneumoniae: ~ 50%
Hemophilus influenzae: ~25%
Moraxella catarrhalis: ~5-10%
Staphylococcus aureus
Streptococcus pyogenes
(Anaerober, Gram negativer)

nsitillit/Faryngit/tonsillit/peritonsillit

Infektioner i detta område är det främst virus som orsakar, men också i viss mån bakterier.
I så fall är det främst b-hemolytiskan Strep pyogenes/GAS som ligger till grund.
Infektioner här ger hög feber, svårigheter att svälja och kan liknas som vid mononukleos.

S. pyogenes

Strep pyogenes

antifagocytiskt - M protein

M protein

IgG
Bacterium

Bacterium

Normal binding av
IgG till bacterie

IgG binder till M protein
av Fc protein

En G+ kock
som växer i kedjor eller par, kan vara a- eller b-hemolytiska. De kan förutom
Fc på IgG kännas igen av
tonsillit
osv
ge
pneumoni.
Annat som de kan orsaka är:
major
Fc receptorer
på fagocyter
• Hudinfektioner:
apsel
• impetigo (svinkoppor)
• Scarlatina (scharlakansfeber)
rukturer: • Nekrotiserande fascit
• Systemiskt: bakteriemi, septisk chock (TSS) och sepsis
de proteiner
Dessutom kan man postinfektiöst få reumatisk feber och glomerulonefrit.
Virulensfaktorer
Kapseln med hylaluronsyra som är antifagocytisk är viktigt.
Adhesiner (M-proteiner och M-liknande proteiner) viktigt för adhesion till slemhinnan och
antifagocytos. De kan t.ex. binda till Fc-del av antikroppar.
Superantigen finns som exotoxin.
Difteri

C. dipththeriae
Gram positiv stav
Okapslad

G+ stav som inte har kapsel.
alg, näsa, Corynebakterium
larynx, bronker,difteria,
hud också
ymptomatisk
Kan ge infektion i halsen (svalg, näsa, larynx, bronker) men också asymptomatiskt.
mplikationer:
hjärtanjursvikt
(myocardit),
njure (renal
Myokardit,
och neurologiska
skador är fruktade.
lure), neurologisk
(paralysis)
Symptomen orsakas av difteritoxinet varvid behandling mot detta riktar sig mot toxinet men
mptom orsakade
av ett toxin,
difteri toxin
också antibiotika
används.
handling med antitoxin och antibiotika
ectivt vaccin

Epiglottit och H. influenzae
Här är det främst Hempfilus influenzae typ b som är orsaken, men även:
• S. pneumoniae
• S. pyogenes (GAS)
• S. aureus
Det ger svår sjukdom med allmänpåverkan, svårt att svälja och man dreglar mycket.

pb

)
H. influenzae är en G- stav som växer strikt anarobt. Dessutom krävs vissa tillväxtfaktorer

jukhuset
(NAD och hematin). Det finns serotyper som har kapsel eller inte, de som har kapsel är 6
serotyper.
Icke kapslade: ofta bärarskap (majoriteten av friska förskolebarn är bärare) eller lättare
infektioner.
• Otit media
• Sinuit
• Pneumonu med annan underliggande orsak
Kapslade, särskilt typ b: ofta svårare infektioner
• Epigottit
• Menigit
• Bakteremi, artrit, etc
!
Virulensfaktorer
1. Kapsel: polysackarid
2. Cellväggsdelar: LPS
3. Adhesiner
4. IgA-proteas
Vaccinationer finns och främst mot typ b.

Laryngit

Laryngit

Ger svullet svalg och heshet. Oftast är det virusorsakat och utläker av sig självt.
Normal larynx

Laryngit

ktioner

m

Nedre luftvägsinfektioner - NLVI
Organen som kan drabbas av NVLI är:
• Bronker: bronkit
• Lungor: pneumoni
• Pleura: pleurit, pleuraempyem (var)

Bronkit
Det är verkligen oftast virus som orsakar bronkiter och bakterier mycket sällan men i
sådana fall:
• Mycoplasma pneumoniae
• Chlamydophila pneumoniae
• Strep pneumoniae
Pneumoni
Huvudorsakerna till pneumoni är bakteriella:
• Streptococcus pneumoniae +++
• Mycoplasma pneumoniae ++
• Chlamydophila pneumoniae
• Hemophilus influenzae
• Moraxella catarrhalis
• Luftvägsvirus: ovanligt
• Legionella: endast hos immunosupprimerade
När man pratar om pneumoni delas det in i två grupper med olika orsaker:
Typisk pneumoni - Pneumokocker
Förekommer hos äldre, och ger plötsligt insjuknande med hög feber och produktiv hosta
(Slem). Kan ge bakteremi och meningit. Drabbar 1 eller 2 lober.
Behandling sker med b-laktamer.
Atypisk pneumoni - Mykoplasma
Drabbar istället yngre och debuterar gradvis. Ger först icke-typiska symptom som
huvudvärk, sjukdomskänsla etc men utvecklas sedan till en icke-produktiv hosta. Ger
sällan komplikationer.
Behandling kan inte ske med b-laktamer eftersom de saknar cellvägg, makrolider fungerar.

Mykoplasma pneumoniae
Bakterie som orsakar:
• Faryngit
• Sinuit
• Otitis media
• Tracheobronkit
• Atypisk pneumoni
Det är den minsta frilevande bakterien och saknar cellvägg vilket gör att den är resistent
mot t.ex. penicillin, cefalosporiner och andra b-laktamer. Membanet byggs istället upp av
ett vanligt lipid bilager.
Virulensfaktorer
1. Adhesin P1: binder till basen av cilierade celler och ger ciliär förlust vilket bidrar till
hostan.
2. Superantigen: massiv inflammation och rekrytering av immunceller lokalt
Genomet är litet...
Chlamydophila pneumoniae
Bakterie som orsakar:
• Atypisk Pneumoni: 3-12%
• Bronkit
• Sinuit
• Faryngit
Hittats i aterosklerotiska lesioner, tros mer vara en riskfaktor än en orsak.
Många är bärare utan att veta om det. Den är obligat intracellulär och saknar också
peptidoglykan i cellväggen varvid b-laktamer inte biter.
Vid infektion lyserar värdcellen, ger inflammation med neutrofiler, efter replikation och
bakterien finns i två former:
• Elementary bodies: EB
En liten extracellulär bakterie som är inaktiv och resistent mot miljöfaktorer. Kan inte
replikera
sig i detta stadium men är
infektiös.
Utvecklingscykel
för
• Reticulate bodies: RB
C.aktiva,
pneumoniae
Den
intracellulär varianten som förökar sig. Är icke-infektös.
Hindrar lysosom
fagosom fusion

Elementary body
Reticulate body

Legionella pneumophila

ella
hila pneumophila

G- stav som växer aerobt och är naturligt förekommande i vatten där det kan överleva och
föröka sig i amöbor. För att överleva krävs komplex media och i kroppen lever de i
lungmakrofaber.
Dit tar de sig via CR3 (C3b-receptor) på fagocyter där fusionen lysosomch förökar
sig i lungmakrofager:
endosom förhindras och makrofagen dödas genom proteaser och andra utsöndrande
en via CR3
(C3b receptor) på fagocyter
enzymer.
och abcesser påverkar lungfunktion, behandling sker med makrolider, dock
sion av Inflammation
fagosom
och lysosom
är
infektionen
opportunistisk.
vatten, där den
kan

rofager genom proteaser och andra
issa
amöbor,
Spridning sker aerosolt men inte mellan person-person.
enzymer
Bordetella
pertussis påverkar
on och micro
abscesser
nen,
bakterier lyserar lungceller
r tillväxt

eller
ussis
Denna bakterie orsakar kikhosta (pertussis), finns andra Bordetella som ger mildare

(pertussis).
Mildare
varianter.
Det är G- stavar som är strikt aeroba och sprids aerosolt eller via direkt kontakt.
av B. parapertussis
ica.
Virulensfaktorer
FHA: Filamentous hematoglutinin, adhesin som binder till celer
a stavar1.
2. Pertussis toxin: ger ökad respiratorisk sekretion
3. Tracheal cytotoxin: Peptidoglykanfragment som dödar cilierade celler, det ger mer
n
hosta. Dessutom stimuleras IL-1.
eller direkt kontakt
Nosokomial pneumoni
Det är dels de vanliga orsakerna till pneumonier men dessutom G- enterokocker!

Sammanfattning

Streptococcus pneumoniae
Dessa G+ kocker som växer i korta kedjor kan orsaka många typer av respiraktoriska
sjukdomar.
De vanligaste infetktionerna de orsakar är:
• Otitis media
• Sinuit
• Pneumoni
Det finns också andra saker som de kan orsaka såsom sepsis eller meningit.

Pneumokock infektioner

Meningit
Kolonisering

Otitis
media

Pneumoni

Sinuit
Septikemi

Bakterien är vanligt förekommande hos barn, kan vara koloniserande bara och behöver
inte alstra sjukdom. Bärarfrekvensen minskar vid högre ålder (orsakar förmodligen oftare
sjukdom i högre ålder).

Kapsel-polysackariden
• Betydelse för uppkomst av sjukdom
(virulens)
De personer
som finns inom vissa riskgrupper är mer troliga att utveckla sjukdom vid
infektion:
• Minst 93 olika kapselserotyper
1. Immunosupprimerade: HIV, mediciner etc.
• Tillgängliga vaccin baserade på kapsel
2. Äldre
3. Småpolysackarid
barn
4. Splenektomerade: efter trauma t.ex.
5. Efter virusinfektion

Virulensfaktorer
• Kapel - polysackarid
Viktig antifagocytisk faktor, det finns 94 serotyper baserat på kapseln och vissa alstrar
sjukdom mer än andra. Vacciner baseras på kapslarna, bakterierna kan ha olika kapslar
men samma genetik beroende på vad som uttrycks.
• Cellvägg
Peptidoglykan, LTA, TA som upptäcks av TLR-2 som associerar med TLR-1 eller -6 och
initierar inflammation via MyD88-protinet.
• Pneumolysin:
a-toxin
• Autolysin:
Autolysering efter ett tag, cellväggsstrukturer frisätts och ger inflammation etc.
• Adhesiner
• Pilusstrukturer:
Vidhäftning till epitel och viktig för virulens samt proinflammatoriskt.

Streptococcus pneumoniae

Pilus

LTA

Cell membrane

Pneumolysin
Surface proteins

Capular polysaccharide
TA

Autolysin
Peptidoglykan

Profylax och Behandling
Det förstnämna baseras på polysackaridkapseln och kan modifieras med proteiner för att
få ett T-cellsberoende svar, annars fås ett T-cellsoberoende. Man kombinerar
kapselserotyper för att få ett brett vaccin.
Positiva effekter av vaccination:
• Signifikant minskning av invasiv pneumokocksjukdom
• Herd immunity hos vuxna
• Minskat bärarskap av VT
• Minskning av antibiotikaresistens??
Möjliga negativa effekter:
• Ökning av icke VT – serotype replacement
• Byte av VT mo ticke VT fram för allt bland antibiotika nedsatta isolat
• Täcker inte alla pneumokocker (7 av 93 serotyper)
• Dyrt speciellt för utvecklingsländerna
Behandling sker med antibiotika, de är G+ så b-laktamer borde fungera.

Luftvägsvirus

Viral*causes*of*URI*
Även här delas infektionerna in i ÖLVI och ULVI, indeldning sker
vid stämbanden
• ÖLVI:
• Förkylning: virusorsakad oftast
• Pharyngit: v
• Tonsillit: bakterieoraskad oftast
• Otitis: b
Rhinoviruses
Enteroviruses
Coronaviruses
(Serotype 1-2)
• Sinusit: b
Virus som orsakar ÖLVI:
Influenza C

All that also cause LRI

• Rhinovirus trivs bra i näsan men inte längre
ner eftersom 33 grader är optimalt, det är ovanligt att de orsakar pnuemoni. Näsan kliar,
man nyser och får en mild förkylning. Vanligate förskylningsorsaken vid skolstart.
• Enterovirus har primär replikationsplats i luftvägar, en del får symptom där men sprids
sedan via blodet till målvävnad.
• Coronavirus orsakar extremt rinnig näsa, främst vintertid.
• Influenza V ger mild LVI som kan descendera.
Ger övre luftvägsproblem men kan gå neråt.
Viral*causes*of*LRI*
• ULVI:
• Laryngit: v
• bronkit: v
• pneumoni: v hos yngre och b hos
äldre
• pneumonitis: v

Virus som orsakar NLVI:

Paramyxoviruses
( RSV, Parainfluenza,
Metapneumovirus)

Coronaviruses!
(Serotype 1, 2 (SARS))

Influenza A and B !

Adenovirus!
(Serotype 1-7, 11, 14, 16,
21, 34-35 and 50)

Enterovirses (babies)!

Parvoviruses!

(Bocavirus)

• Paramyxovirus ger svåra problem:
• RSV har alla 4-åringar haft och man blir riktigt sjuk med segt slem fån lungorna och
uppåt. Det är en IgE-trigger, så det finns koppling till astma, 2 RSVtyper)
• Parainfluensa 1-4 kan inducera krupp med skällande hosta. Kan ge pneumoni
vintertid.
• Metapneumovirus ger mildare symptom och är mindre vanligt, går främst bland barn.
• Influenzavirus: många insjuknar
• Adenovirus: det finns över 100 serotyper varav 7 typer som främst ger NLVI.
• Coronavirus kan ge SARS som är ett fladdermusvirus.
• Enterovirus orsakar svår sjukdom.
• Bocavirus är ett litet DNA som ger roslande hosta.

Bland bar så är RSV den stora fasan. Äldre drabbas främst av influensavirus.
En vanlig lvi kan bli komplicerad, blir man infekterad av ett Rhinovirus och sedan får en
bakteriell infektion så kan den bli värre, virusinfektionen banar väg för den bakteriella.
Därför kan man förebygga många bakteriella infektioner genom virusvaccination.
Anledningarna till att man får lvi så ofta är många:
• Många virus orsakar lvi
• Många serotyper inom en virusfamilj kan orsaka lvi
• Virus förändras via antigendrift och shift.
• Långvarig immunitet fås inte efter infektion: bara IgA-svar i näsan men det försvinner,
virusinfektioner som man har kort immunitet av:
• RSV
• Parainfluensa
• Rhinovirus
• Coronavirus
• Metapneumovirus
• Nya virus kommer till.

Summary*

Virus

Symptom

Incubation
period

Serotypes

Reinfection

Asthma/Croup

Rhino

CC

1-4d

>100

Yes

A

Entero

CC-pneumonia

1-3d

>90

?

C

Corona

CC-pneumonia

1-5d

4

Yes

A+C

Influenza

CC-pneumonia

1-3d

A (H1, H3), B, C

Yes, drift

C

RSV

CC-pneumonia

4-5d

2

Yes

A

Metapneumo

CC-pneumonia

5-6d

2

?

A

Parainfluenza CC-pneumonia

2d

4

Yes

C

Adenoviruses CC-pneumonia

5-9d

51 (human)

Yes

Boca

?

?

?

Bronchitis?

A

CC: common cold
Influensa ABC
CC=common
cold
Tillhör
ortomyxovirusfamiljen,
det finns tre varianter:
A: finns hos flera djurarter, för människa sker inte stora förändringar i genomet. Stor herd
immunity finns.
B: Kan ge svåra sjukdomar hos människor, epidemier.
C: Kan infektera människor, grisar och hundar.
Beroende på vilken art som infekteras ser patogenesen olika ut.
Influensa A och B kan ge varierande symptom, från asymptomatiskt till svår sjukdom.
Influensa C ger mildare ÖLVI hos människor.

Virion*structure*

Influensavirus har ett segmenterat genom med 8 segment. Generna kodar för proteiner
som gör oss sjuka och det finns två särskilda gener/proteiner som är intressanta:
• Hemaglutinin/H en VAP som är viktig för inträde, bindning till cellreceptor
• Neuroaminidas/N: klyvning av sialinsyra för utträde/frigörelse från cellen.
Antigen drift
Eftersom genomet är RNA medför det mycket mutationer, också eftersom mutationerna
tillåts och får funktion samt ger immun escape. Då blir mutationerna kvar och ger nya
subtyper årligen. Avsaknad av proof-reading hos polymeraset är viktigt.
Antigen shift
Pga det segmenterade genomet kan H och N lätt bytas ut så att strukturerna förändras.
VidReassortment,*an:genic*shiK*
komplett utbyte av H kan det medföra att viruset inte alls blir patogent för människa
eftersom det inte finns några receptorer, eller så kan det bli högpatogent.

+!

Influenza A: 16 olika H och 9 olika N finns att tillgå genom antigen shift, vilket som väljs
beror på vilka H-receptorer som finns i respektive värd: fågel eller människa t.ex.

Fågelinluensa - H5N1
Våra celler har speciell receptor för H som inte fåglar har. Receptorer finns från ögonen
långt ner till luftvägarna men bara för viss typ av H. För att det ska bli ”rätt” H krävs 2
mutationer, för att bli humanpatogena och eftersom influensa är RNA-virus sker
mutationerna snabbt men oftast måste viruset gå genom en annan art, t.ex gris.
H kommer ut som en lån polypeptid och kan klyvas av celler i kroppen och beroende på
hur kedjan ser ut kan olika enzymer i olika delar av kroppen klyva. Lågpatogena klyvs av
extracellulärt klaratryptas i luftvägarna medan högpatogena (H5, H7) kan klyvas av alla
celler i kroppen och aktiveras.
Symptom:

Symptoms*in*human*

Common$inﬂuenza$
• Local*replica:on*
• 2F3*days*incuba:on*
• Ini$al'symptom:*
Sudden*onset*
Chills,*fever*38–40oC*
Headache*and*myalgia*
respiratory*symptoms*
• Day'203:'
Dry*cough*
Sore*throat*

Highly$pathogenic$avian$ﬂu$
(H5N1)*
• Systemic*replica:on*
• 2F8*days*incuba:on*
• Fever,*pneumonia,*
diarrhoea,*organ*dysfunc:on*
(liver,*heart*and*kidney).*
Encephali:s*without*
respiratory*symptoms.*
Bleedings*from*throat*and*
nose*
• Trombocytopenia,*
leukopenia.

Smitta sker via närkontakt med fåglar, huvudsak slakt. Eller fekalt-oralt alt från rå kött och
ägg.
Svininfluensa - H1N1
Det är en blandning av human-, gris- och fågelvirus.
Påverkar humana celler och immunförsvaret, barn drabbas hårt men äldre personer samt
immunosupprimerade är också i riskgruppen.
Ger sudden onset med muskelvärk osv.!

Normal influensa har bara H för att infektera övre luftvägar medan den pandemiska hade
möjlighet att infektera övre och undre luftvägar och ge pneumoni?.

Symptoms*(H1v)*

Smittan sker först genom replikation i övre luftvägar. Beroende på miljö sker smittan på
olika sätt:
• Låg temperatur och hög fuktighet: aerosol
• Hög temperatur och låg fuktighet: kontakt
Behandling
Antiviraler i form av tamiflu som är en N-hämmare skulle fungera, det skulle hämma
frisättning av nya partiklar.

Antiviraler

Borrelia

m-, 0,5 x 10 µm
Spiroketer
Det är en bakteriestam (domän-stam-klass-ordning-släkte (strep, staf)) med stavformade
ltivable
bakterier.
Inom Spiroketer så finns två viktiga släkten:
-20 periplasmic
fibrilla
• Borrelia:
• B. burgdorferi
• Treponema:
• T. pallidum: orsakar syfilis
Borrelia
En G- stav som är svårodlad. Det är en lång och sal bakterie med fimbrier (7-20) som
ligger i periplasmiska rummet och som dras ihop, varvid bakterien drar ihop sig som en
spiral och samtidigt snurrar runt, på så sätt rör sig bakterien.

ement activation
lope antigens through
ment
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Komplementsystemet är bra på att slå ut denna bakterie, likt alla G-.
Dock har dessa förmåga att byta antigen effektivt varvid det inte finns vra vacciner.
B. durgdorferi kan orsaka borrelios genom att bäras av fästingar (Ixodes ricinus).
B. recurrentis bärs av löss och kan orsaka lusburen feber.

Ixodes ricinus

110831

Fästingarna hoppar till kroppar från t.ex. blad när man går förbi. Smitta sker inte vertikalt,
äggen innehåller inte bakterier utan måste först bita ett djur som är infekterat för att få
bakterien. Därefter utvecklas bakterien mellan stadierna i GI-kanalen hos fästingen.
Vid bett så vandrar bakterien upp längs GI-kanalen men plockar man bort fästningen inom
2 dagar så blir man inte infekterad.
Det är bara de vuxna fästningarna som kan bita människor och överföra smitta.

Symptom
Erythema migrans är röda rodnader på huden runt bettet som varierar i storlek, det är
primärsymptomet.
Sekundärsymptom kan vara:
• Neurologiska symptom
• Kardiella symptom
• Artrit
Dessutom finns tertiärsymptom.
Diagnostisering sker med antikroppsserologi och behandling med penicillin.

elios

110831

Immune evasion
Inte helt klarlagt men troligtvis:
• Nedreglering av membranproteiner
• Gömma sig i ECM
• Hämma komplementsystemet
• Hämma T-celler
• Direkt cytotoxicitet: döda celler, stimulera apoptos
• Indirekt cytotoxicitet: stimulera NO-syntes
• Likna signalering från APC, felaktig aktivering av immunförsvaret

Borrelia immune evasion

Borrelia cytotoxicity

110831

T. pallidum
110831
Dessa är också G- men är ännu tunnare och ännu längre och kan röra sig.
De växer intracellulärt.
T. pallidum orsakar syfilis som har olika stadier i symptomen:
• Primära: sår som är lätta att känna igen, kan självläka.
Chancreaser bildas efter ca 2 månader, det är en infektion i kapillärerna, en form av
artrit, där bakterierna växer. De förstör kapillärerna och ger ett fint sår med skarpa
kanter.
• Sekundära: diffusa symptom som vid borrelia, influensaliknande
• Tertiära: Neurosyfilis bl.a.
Immunologiska reaktioner,
nerverna är mest känsliga.
Syphilis

110831

Diagnos ställs också med serologi, antikroppar.
Behandling sker med panicillin.

STD bacteria
STD = sexually transmitted disease

• Chlamydia
trachomatis (L1-L3)
• Neisseria
gonorrhoeae
• Treponema pallidum
• Chlamydia
trachomatis (D-K)
• Haemophilus ducreyi

• Nonspecific urethritis
(NSU)
• Gonorrhoea
• Syphilis
• Lymphogranuloma
venereum
• Chancroid

110831

Klamydia
Dessa bakterier är obligat intracellulära och G-.
De kan inte syntetisera ATP eller GTP, mycket av metabolismen måste skötas från
värdcellen. Invasionen sker i eukaryota celler där de förökar sig i vakuoler/
inklusionskroppar och kan påverka celler via typ3-sekretion. Faktum är att fagocytosen
induceras av klamydiabakterierna, aktinpolymerisering via TARP-protein.
På så sätt kan de gömma sig från immunförsvaret också.
Oftast är infektionen asymptomatisk.

Chlamydia life cycle

Invasionen sker i form av Elementary Bodies/EB som liknar sporer, de för över smitta men
kan inte replikeras i denna form. Efter upptag intracellulärt i inlusioner förändras de till
Reticulate Bodies/RB som är metaboliskt aktiva. Då sker förökning och proliferering,
inklusionerna blir större och större, inklusionerna fuserar och till slut sker återdifferentiering
till EB och inlusionen samt cellen lyserar och EB frisätts.
Det finns olika arter av Klamydia som orsakar olika sjukdomar:
• Chlamydiae trachomatis: ögonsjukdomar och STD
• C. pneuoniae: form av pneumoni
• C. psitacci: orsakar psatticosis, en zoonotisk lungsjukdom.
C. trachomatis
Ger alltså oculär och genital infektion, den mest vanligaste typen. Vanligt är dock att vara
asymptomatisk. Reinfektion är vanligt, associeras med sexuellt beteende.
Man får en mukosal inflammation, huvudmålet är epitelceller, i urogenitaltrakten, halsen
eller rectum. Hos kvinnor kan det orsaka ektopisk graviditet. Hos män kan det resultera i
infertilitet pga inflammation i dessa organ.
Infektionen i ögat kallas trachoma och sprids när man petar sig i ögat, kan orsaka
blindhet.
Behandling sker med antibiotika.
C. pneumoniae
Sprids aerosolt och ger mer ofta lvi utan pneumoni (faryngit, sinusuit, bronkit).
Många är asymptomatiska bärare eller har varit.
Bakterien är en riskfaktor för ateroskleros, MS, Alzeimers bl.a men är inte orsaken.
Vanligt med reinfektion.

Persistence
Vid intracellulära infektioner är IFN-y en viktig cytokin för att påverka infektionen.
Vid klamydiainfektioner aktiveras IFN-y av de toxiska mekanismerna som klamydia ger
upphov
till. Som
svar på det differentieras
bakterierna till abberant forms där
The
Chlamydia
developmental
metabolismen sänks, minskad produktion av cellväggskomponenter och bakterien går i
cycle
viloform:
persistence.

Prductive replicative cycle

!

!
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EB"

RB"
N
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N
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N
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(binary fission)!
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Om IFN-y påslaget försvinner kan det ske återdifferentiering till RB och cykeln går vidare.
Klamydia kan inte producera tryptofan och IFN aktiverar ett enzym, IDO, som kataboliserar
tryptofan i cellen. Klamydia stressas och går då i abberant form.
indole!

Chlamydia and persistence

Immunsvar
Eppitelceller som infekteras frisätter cytokiner som aktiverar makrofager. Dessa aktiverar
andra epitelceller så att adhesionsmolekyler för klamydia uttrycks men också IFN-ysignalering.
Viktigt för klamydiainfektion är T-celler, särskilt CD8-celler som känner igen protiener på
cellernas MHC-I eftersom bakterierna frisätter proteiner via typ3-sekretion. Nedregering av
MHC-I kan också ses men kompenseras via NK-celler.
IFN-y också viktigt.
Eftersom Klamydia är G- finns endotoxinet LPS som också aktiverar immunförsvaret.

HIV och retrovirus
I Sverige är det mycket få som dör av HIV, de som är infekterade dör i så fall av andra
saker. Ca 5800 personer lever med HIV idag, mörkertalet är dock stort.
Utan antiretroviral behandling så kan smitta, behandlas man med antiviraler är
smittsamheten mycket låg.
Den viktigaste spridningsrisken är vaginalt och analt samlag där risken är 0,01-10% att bli
smittad.
Mor-barn under graviditeten och/eller amning ca 10-25%.
IV-missbruk, dela sprutor: 1-100%, medan smittade blodtransfusioner ger 100% risk.
Retrovirus
De är ikosahedralt höljebärande. Genomet består av 2 kopior av +RNA.
Genomreplikationen utförs av virusets reverse transkriptas, RT, och genomet inkorporeras
också i genomet i värdcellen. Replikationen sker faktiskt via DNA-intermediär som kallas
provirus, när det inkorporerats i cellens genom där det fungerar som en funktionell gen.
Integrering sker inte till könsceller.

Retrovirus

Retrovirus delas in i undergrupper:
• HIV: är ett Lentivirus i gruppen ortoretrovirus.
• HTLV: är ett deltavirus inom samma grupp.
Spumavirus är också en undergrupp men ger ingen sjukdom
Associerade sjukdomar
• HIV-1: AIDS
• HIV-2: AIDS (lägre virulens)
• HTLV-1:
• Adult T-cellsleukemi/ATL
• Tropisk spastisk parapares/TSP
• HTLV-2: neurologisk sjukdom
För ATL och TSP gäller att inkubationstiden är mycket lång, upp mot 30 år, och bara 5% av
de som smittas få sjukdom (låg penetrans).

HIV

HTLV

Lentivirus, INTE onkogent

Deltavirus, är onkogent

Stimulerar INTE celldelning

Stimulerar celldelning

Orsakar celldöd

Orsakar INTE celldöd

nte tillräckligt för
nfektion
Bildas många infektiösa partiklar

Bildas få infektiösa partiklar

Konformad nukleokapsid

Rund nukleokapsid

HIV-infektion
Ger vid sent stadium mycket låga CD4-tal. Är man en gång smittad så är man alltid
smittad pga inkorporeringen i cellers genom, därav också läkemedelsresitens, som dock
också kan uppkomma på annat vis via omfattande genetisk variation.
• Framgångar
Antiretroviral behandling finns - bromsmediciner
• Misslyckanden
Inget vaccin
Ingen bot
Ingen prevention
Patogenes inte klarlagd

Replikationscykel

celler,
ager,

Replikation

r
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HIVs extracellulära fas fortgår tills dess att viruset träffar på CD4-celler. De använder CD-4
som receptor och binder in, det finns främst på T-celler men också andra leukocyter som
monocyter, makrofager och dendriter.
Utöver CD4 används koreceptorer för att binda in:
• CCR5
• CXCR4
HIV kan använda något av detta för att binda in och vilket som används varierar.
Efter inbindning sker fusion via gp41.
Vissa har mutationer i genen för CCR5 vilket gör att eventuell infektion går långsammare
hos dessa.
Omvänd transkription
I virionen finns alltså +RNA som via en komplicerad process hos RT omvandlas till dsDNA,
detta kommer i kärnan att inkorporeras i cellernas egna genom. Integrationen utförs av
integrasenzymer som klipper och klistrar upp cellens genom och klistrar in HIV-genomet.
Det sitter då som en del av kromosomen och ofta på ett transkriptionellt aktiv del av
HIVcellen
integration
genomet. Så länge
lever finns ”viruset” kvar eftersom det inkorporerade
virusgenomet är ett HIV-provirus.
HIV dsDNA
Värdcells DNA
HIV integrasenzym

HIV har tre gener som är typiska för
Integrerat HIV provirus
alla retroviruses
Det finns tre gener som är gemensamma för alla retrovirus:

• gag: grupp-specifikt antigen
polymeras
• pol:
•
gag (grupp-specifikt
• env: envelope/hölje

• pol (polymeras)

antigen)

Utöver dessa tre så har HIV andra regulatoriska och accessoriska gener:
rev:(envelope,
transkription och
translation
• och
env
hölje)
• tat
• nef och vpr: immunnedreglering
• nef och vpu: virusfrisättning

LTR står för long term repeat och är viktigt för transkriptionen och det är en promotor för
transkription av HIV-provirus och binder in transkriptionsfaktorer och svarar på
stimuleringar hos cellen likt andra promotorer, detta utnyttjar LTR. Hela proviruset är en
mall för HIV mRNA och vid transkription transkriberas hela ”HIV”-genen i fullängd. I ett
senare skede kommer tat-proteinet att stimulera transkriptionen 100-faldigt genom att
agera transkriptionsfaktor.
(long terminal repeat)

Transkription: LTR

Ett primärt transkript, men många
funktionella mRNA
• Integrerat HIV-1 provirus är mall för HIV mRNA
• Regulatoriska proteiner
• LTR fungerar som promotor
(bl.a. tat,transkript
rev): produceras
• HIV-1  “genen”  producerar  ett  primärt  mRNA
från komplett splitsat
(fullängd)
mRNA
• Tat proteinet fungerar som en transkriptionsfaktor
och
ökar transkriptionen 100-faldigt • Strukturella proteiner (gag,
gag-pol, env): produceras
från inkomplett splitsat
mRNA

• Regulatoriska proteiner (tat, rev osv) produceras från komplett splitsat mRNA
• Strukturella proteiner (gag, pol, env) produceras från inkomplett splitsat mRNA
Det primära transkriptet kodar för många funktionella mRNA, alltså många proteiner, vilket
åstadkoms genom alternativ splitsning, dock kan inte inkomplett splitsat mRNA lämna
kärnan.
Det primära transkriptet kodar först för tidiga gener, tat och rev t.ex., och när det bildats
höga nivåer av rev så medierar det omställning från tidiga till sena gener genom att hjälpa
det inkomplett splitsade mRNAt ut ur cellen så att sena gener kan translateras i
ribosomerna (rev är som chaperoner).
Tat har gjort att det bildas mycket primära transkript och då bildas massa rev som gör att
alternativt splitsat mRNA kan lämna kärnan och translateras till sena gener.

Sammanfattning, HIV-genomet
• En promomotor, 15 proteiner
• Överlappande läsramar, packat genom.
• Alternativ splitsning av det primära mRNA-transkriptet
• Prekursor polyproteiner
Frisättningen

Omogna virioner knoppar av och mognar
När viruset ska knoppas av så samlas prekursorproteiner nära membranet och aggregerar
genom att HIV proteas klyver prekursor gag
där. När prekursorproteinerna
and gag-pol protein klyvts av ett proteas som aktiverar sig självt så blir viruset

funktionellt. Proteinhämmare kan alltså förhindra mognaden efter avknoppning.

Genetisk variation
RT har ingen proof-reading vilket ger många mutationer som oftast tolereras av virionen.
Varje kopia av genomet, RNA och DNA, är unikt vilket gör att HIV består av väldigt många
virusvarianter.
Proteinerna på ytan ändras ofta via mutationer som gör det svårt för immunförsvaret.
Dessutom kan mutationerna vara till gagn eftersom koreceptorn som behövs för inträde,
förutom CD4, kan bytas från t.ex. CCR5 till CXCR4.
Allt detta gör att det inte går att tillverka vacciner, dessutom kan resistens uppkomma vilket
inträffar vid monoterapi.
Behandling och patogenes
Det går inte att bota infektionen med behandlingen men man stänger av nysmitta av celler.
Redan infekterade celler producerar virus visserligen eftersom genomet är inkorporerat
men T-celler för snabbt. Dessutom kommer virus som frisätts inte att infektera pga
antiviralbehandlingen.
Långlivade makrofager och dendriter kommer frisätta en längre tid, dock är det minnes-Tceller som finns hela livet som kommer ge upphov till en fortsatta frisättningen av HIVvirus.
Kombinationsbehandling botar inte

Jan Albert, SMI
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virusnivåerna ökar mycket samt att opportunistiska infektioner tar tillfället i akt.

Patogenes

Nivåen av viruspartiklar varierar mycket och bestäms av:
• Genetiska faktorer: CCR5 eller CXCR4?
• Virusfaktorer: virulens, stamtyp
Hur dödas
CD4 cellerna?
motståndskraft.
• Immunsystemets
• Kronisk, patologisk immunaktivering?
Hur sjukdomen
fortskrider
inte
klarlagt
men den troliga teorin är en kronisk patologisk
• P.g.a. läckage
av bakteriedelar
(LPS) är
från
tarmen
till blodet?

immunaktivering som kan ses vid AIDS. En förklaring till detta är att immunceller i tarmen
för och LPS läcker till blodet varvid en konstant aktivering av immunförsvaret fås.

Diagnostik och behandling
ELISA för att testa närvaro av antikroppar, man testar inte för virus direkt. Kan dock
kompletteras med antigentest, alltså direkt mot virus. Det tar dock några veckor innan man
kan detektera virus.
HIV behandlas med 4 lm-grupper, måste kombinationsbehandla annars uppkommer
resistens pga den höga mutationsfrekvensen.
• Inträdeshämmare
• RT-hämmare
• Integrashämmare
• Protashämmare: hämmar frisättning

CNS-infektioner
Dessa infektioner drabbar hjärnhinnor, hjärnan och nerver. Viktigt eftersom
regenereringsförmågan är dålig.
Centrala nervsystemet:
• Meningitis = hjärnhinneinflammation = meningit
• Aseptic meningitis = serös meningit = aseptisk = icke bakteriell, alltså virusorsakad
• Encephalitis = hjärninflammation = encefalit
• Bulbar encephalitis = kranialnerverna drabbas; bulbär encefalit
• Myelitis (ryggmärgen) = myelit = inflammation av ryggmärgen
• Framhorn, motoriska funktioner
• Bakhorn, sensoriska funktioner
Perifera nervsystemet:
• Radikulit = drabbar perifera (spinala) motoriska nerver; musklerna blir förlamade
(paralys)
Andra termer
• Mononeuropati = bara en nerv är drabbad
• Pares = förlamning
• Parapares = dubbelsidig pares
• Paralys = höggradig pares, vanligtvis irreversibel
• Polyneuropati = inkluderar både motoriska och sensoriska nerver

Neurotrop

Neurotropa virus
• Encefalit:
• HSV-1
• Toga
• Flavi
• PicoRNA
• Rabies
• Meningit
• HSV-2
• PicoRNA
Andra virus
• Prioner
• HIV: förbereda infektioner
• HTLV-1
För att kunna påverka CNS måste virus kunna ta sig dit Figure 67-1 Major target tissues of viral
vilket kan göras på olika sätt beroende på virustyp, ofta måste
barriärer
passeras.
disease.
(*) indicates
progressive
multifocal leukoencephalopathy. Infection
1. Retrograd axonal transport:
by viruses indicated by (**) results in an
1. Rabies
immune-mediated rash.
2. Polio
3. HSV
2. Över BBB, genom att infektera endotelceller eller transcytos av leukocyter:
1. Polio och TBE
3. Över Blod-CSF-barriär
4. Infektion av celler i plecus choroideus
1. Parotitvirus och TBE
5. Genom ögon (n. ophtalmicus) och näsa (n. olfaktorius)

Symptombild
Den är samma för bakteirer och virus i princip:
Encefalit och myelit
Skada på neuron, direkt skada eller kombination med immunorsakad. Stor risk för
restsymptom, sequele, eftersom regenerationen är dålig och om skadan sker på känsligt
ställe.
Meningit
Inflammation och svullnad av hjärnhinnor, läker ut spontant utan sequele om virusorsakat.
Meningencefalit
Kombination av ovanstående: TBE t.ex.
Det finns viss varierande tropism hos olika virus.
• HSV: djupa strukturer, som temporallober
• Rabies: hjärnstammen
• Polio: motorneuron i framhornen
• Sen mässling: hela

mråden i CNS som drabbas vid virusencefalit

Meningit
Detä är oftast Enterovirus som orsakar meningit, det är picornavirus, och finns i många
typer.
• Polio 1-3
• Coxsackievirus: många
• Echovirus: många
Olika picornavirus har olika tropism och börjar med att infektera i periferin, såsom halsen.
Under den sekundära viremin kan de sedan sprida sig till meningerna där de replikerar i
neuronens cytosol och ger cytolys,

Enterovirus – vanligaste orsak till meningit

Enterovirus

• Olika picornavirus
infekterar olika organ
• Pol
(tropism)
• Sprider sig till
meningerna under
sekundär viremi
• Replikerar i
cytoplasma
• Orsakar direkt
cellskada (cytolys)
Symptomen är huvudvärk, nackstelhet och akut insjuknande. Diagnos ställs med CSFprov.
Poliovirus
Ett enterovirus som infekterar skelettmuskulatur och sedan tar sig till framhornen i
ryggmärgen där det infekterar motoriska neuron. Ger replikation i cytoplasma och cytolys
efter det. Kan därför leda till förlamning men utan känselbortfall eftersom det sitter i
bakhornet. Asymptomatisk infektion finns också.
Herpesvirus
• HSV-1: encephalit, dock ovanligt men i så fall allvarligt
• HSV-2: meningit, självläkande utan sequele
• Cytomegalovirus: encephalit hos AIDS-patienter
• EBV: CNS-lymfom
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ret
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buren encefalitvirus tillhör Flaviviridae
sitivt RNA icosahedral nukleokapsid
TBE
e virion Det är ett flavivirus med +RNA-genom. Den har ikosahedral kapsidstruktur och har hölje,
vaccin finns och då virioner i inaktiv form.
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virus TBE bärs av fästingar och finns i dess saliv vilket gör att man alltid blir smittad vid bett.
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Symptomen uppträder bifasiskt:
1. Replikation i primär vävnad vilket ger influensaliknande symptom i någon vecka och
oftast stannar det här.
2. Infektion i monocyter-makrofager ger sekundär viremi och kan därefter infektera
endotel i kärl vid hjärnan och i plexus choroideus.
Efter ett symptomfritt intervall inträffar meningoencefalit och eventuellt pareser. Kan ge
sequele men inte alltid, dock är infektionen långvarig.
TBE finns främst i Sthlms skärgård.
Rabies

ots
en

Rabiesvirus
Ett höljebärande -RNA virus som har ACh-receptorer
som receptorer för VAPs, ACh-receptor finns ju på
1. Bett
från
nervceller varvid
dessa
kaninfekterat
infekteras.djur
Replikation sker
i cytoplasma och sedan
sker
2. Inkubationsperiod:
replikation
i
avknoppning, skador
i
neuron
är
liten
(pga
avknoppning)
muskel
men funktionen påverkas mycket.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

3. Efter veckor till månader infektion
av sensoriska
nerver
Bett från infekterat
djur, t.ex. hund
Inkubationsperiod: replikation i muskel, lokalt vid
4. Transport i sensoriska fibrer
bettet
5. Replikation
i dorsalavganglion
Efter veckor
till månader infektion
sensoriska
nerver 6. Snabb transport i ryggmärgen
Transport i sensoriska fibrer: retrograd transport
7. iInfektion
av ryggmärg, hjärnstam,
Replikation
dorsal ganglion
Snabb transport
ryggmärgen:
transport
och iandra
delar retrograd
av hjärnan
Infektion av ryggmärg, hjärnstam, och andra delar av
hjärnan: 8.
ger Nedåtstigande
karaktärsymptominfektion till ögon,
spottkörtlar,
mm
Nedåtstigande
infektion till skinn,
ögon, spottkörtlar,
skinn,
mm

Patogenesen bidrar till ökad benägenhet att bita hos djur.

Diagnos - CNS virioser
• Virus i CSF, betyder oftast att orsaken till symptomen har identiferats
• Undantag: Vid TBE utvecklas CNS-symptomen efter virusreplikationen avslutats. Serum
IgM test bäst.
• Undantag: HIV kan oftast påvisas i CSF hos HIV patienter, men symptom orsakas oftast
av andra (opportunistiska) infektioner
spongiform
fyndet ingenting, dock
ovanligt encephalopathies
• Saknar patienten symptom sägerTransmissible

Prionsjukdomar

Prionproteinet (PrP) har två isoformer

Prionsjukdomar

Vakuolisering i hjärnan
• Förändrad isomer

klumpar ihop i aggregat
som ansamlas i hjärnan
• Vissa mutationer i PrP
proteinet är
associerade med
sjukdomen. Större risk
för felaktig veckning av
proteinet
Vid denna typ av sjukdomar uppkommer tvättsvampsliknande hål i neuron och i den grå
hjärnsubstansen (kärnorna). Eftersom det är proteiner som orsakar uppkommer inget
immunsvar och därmed inga antikroppar heller.
Symptom är demens och förlust av motoriska funktioner, tremor och slutligen död.
Tyvärr är prionerna mycket motståndskraftiga mot kemikalier osv.
PrP (prionproteinet) är ett naturligt protein men finns i två isoformer. En felveckning i
tertiärstrukturen gör den skadlig, kan klumpa ihop sig, och inducera felveckning av andra
proteiner. En mutation i PrP-genen ökar risken. Exempel på prinsjukdomar är:
• Kuru
• CJD (creutsfeld)
• vCJD
Man kan få prionsjukdomar genom:
1. Arv
2. Sporadisk mutation: sällsynt
3. Smitta: neurokirurgi, blodtransfusioner, humant GH t.ex.

Mykobakterier

!

Tuberculosis (TB) is caused by Mycobacterium

!

Airborne infection

!

Primarily a pulmonary disease but also extra-p

" >100 mycobacterial species identified (rod-shap
" M. tuberculosis Complex
Mtb bacilli

(M. tuberculosis, M. bovis, M. africanum, M. microtti
! Lung

macrophage
T cell

! Dissiminated - all organs

!

Intracellular - unactivated macrophages are na

Formation
of granuloma
(chronic granulomatou
Denna typ av bakterier orsakar Tuberkolos, !
en luftburen
sjukdom
som kan infektera
lungorna
men
också andra organ i kroppen och ge extrapulmomär TB.
Susanna
Brighenti
Det finns flera arter men M. tubercolosis Complex består av ett par arter:
• M. tubercolosis: kan infektera människa
• M. bovis: det som finns i vaccin
• M. africanum
• M. microtti
Bakterien är intracellulär och infekterar alveolära makrofager effektivt, primär värdcell, där
den orsakar bildning av kroniska granulom; viktigt för TB.
Cellvägg

The mycobacterial cell wall:
Mycobacteria

Gram negative
porins

Gram positive
e.g. Staphylococcus

e.g. Enterobacter
E. coli

Mycolic acids
60-90 C fatty acids

lipid + LPS
peptidoglycan
lipid bilayer

arabinogalactan
LAM
lipoarabinomannan

Cellväggen är mycket tjock hos mykobakterier och är en känd virulensfaktor med många
• The thick cell wall of mycobacteria provides protection and resistance to:
egenskaper för
bakterien:
• many
antibiotics
• Skyddar mot• antibiotika
killing by acidic and alkaline compounds
sura och
alkaliska
substanser
• Neutraliserar• osmotic
lysis
via complement
deposition
lysering
• Skyddar mot• osmotisk
lethal oxidations and survival inside macrophages
• Skyddar mot oxidering och kan överleva inne i makrofager
• Impermeability to usual stains and dyes:
Dye+phenol:
cells
resist
decolorization
with acidified organic solvents
Färgning måste
göras på
annat
sätt
än kristallviolett.
(acid-fast bacilli=AFB)
Susanna Brighenti
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Mykobakteriella sjukdomar
Tuberculosis:
Spridning aerosolt och orsakas främst av M. tuberculosis hos människor.
Infekterar lungan främst men också andra organ.
Tuberkolos-lik infektion
Orsakas av Mycobacteria Other Than Tuberculosis (MOTT) och ger infektion i lunga,
lymfadenit (tuberkolos i lymfkörtlar) och ulcerationer i huden.
Lepra
Orsakas av M. leprae och ger tuberkoloid eller lepromatös lepra.
Tar sig i uttryck som skinnplack med skadade nerver och medföljande känselförlust.

Det är väldigt många som är infekterade med TB, 2 miljarder, och många dör. Dessutom
finns MDR (multi drug resistant) och XDR (extensive drug resistance).
Finns främst i sub-sahara, sydostasien och östeuropa.
HIV-infekterade har högre känslighet och 80% av incidensen finns i 22 högriskländer.
Infektion
Bakterierna förs över aerosolt genom hosta, nysningar osv. Det krävs generellt liten
mängd bakterier för att bli smittad men det är bara personer med aktiv sjukdom som kan
smitta. Bakterierna finns i luften i ca 30 min, de bildar inte sporer.
Faktorer som avgör om man blir sjuk:
• Smittdos
• Miljön: ventilerad eller stängd
• Hur länge man utsätts
• Mottaglighet hos värden
• Bakteriens virulens
Som sagt kan alla organ bli infekterade men oftast lungorna (pulmonär eller extrapulmonär
TB).
Symptomen är diffusa som hosta, feber, bröstsmärtor, svaghet osv.

Clinical outcome of TB infection:
90% containment (latent TB)
5-10% active disease

scar

Disease progression

Miliary TB
(systemic spread of bacilli)

Healed lesion

Primary TB

cavity
caseation

caseation

scarring
fibrosis
Secondary TB

Latent lesion

(2-23% of latent cases)

(dormant bacilli)

Primary complex
(localized lesion)
Susanna Brighenti

Primary TB infection
(1-5% of cases)

Reactivation
or reinfection

Secondary TB
(destructive lesions)
2012-10-16
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Den allra största delen, 90%, av infektionerna hålls latenta medan 5-10% får en aktiv
sjukdom 1-5 år efter att man smittats. Den latenta kan inte läka ut helt, den aktiva kan
dock det.
Efter smitta så kan man alltså få en primär lesion som kroppen klarar av att hantera eller
inte. Kan den inte hanteras så kan den spridas i lungan, ge stora nekroser, ärrbildning och
eventuellt sprida sig systemiskt i kroppen (miliary TB).
Den latenta som hålls i schack kan bli reaktiverad och ge sekundär TB, därifrån kan
infektionen också till slut bli systemisk.
Riskfaktorer för att utveckla TB:
• Poverty and overcrowded living conditions
• HIV (the risk of TB in HIV infected patients is 10% per year instead of a 10% lifetime risk)
• Immunosupressive treatment
• TNF-α inhibitors: vid autoimmunitet.
• Poorly controlled diabetes
• Head and neck cancers; leukemia, Hodgkin ́s disease
• Malnutrition
• Alcohol, IV drug users
• Age (children, elderly)
• Renal failure
• Smoking (more than 20 cigarettes a day)
Vaccin - BCG
Man kan vaccinera sig mot TB men det är gjort från M. bovis som inte infekterar människor
primärt varvid skyddet inte blir bra. Snittskyddet blir ca 53%, varvid bara riskgrupper
vaccineras. Skyddet mot systemisk är något bättre än det pulmonära.
BCG immunitet är mycket kortlivad dessutom eftersom MHC-I beroende T-cellssvar blir för
lågt.

Diagnos
Den ställs med lungröntgen och genom att kolla symptom. PPD-test fungerar också,
reagerar man på PPD har man TB, annars är man frisk.
Genom att mäta hur stor reaktionen blir vid injektionen av PPD så avgör man om man har
TB:
• 0-10mm: negativ
• 10-15mm: vaccinerad, man har antikroppsskydd
>15mm: aktiv
TB. increased dramatically
moved to •crowded
citieseller
andlatent
TB rates

TB disease:

Fagocyterade bakterier initierar immunsvar och signalerar till och aktiverar T-celler som
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Vitamin D gör viss nytta eftersom det förhöjer makrofagers funktion. 2012-10-16
Antibiotika sätts in i kombinationer men MDR är resistenta mot två av dessa komponenter,
man brukar sätta in 4 komponenter.
Granulom
Värden svarar på infektion genom inflammation, granulombildning är ett typ av kroniskt
immunsvar vid vissa infektioner som uppkommer när spridning av patogenen systemiskt
måste hindras. Det görs främst när patogenen inte kan bekämpas på ett bra sätt.
Problemet är att granulombildning i sig kan vara skadligt för värden men anses vara värt
ändå för att inte få spridning.
I granulomet samlas alla typer av immunceller samt de infekterade alveolära
makrofagerna till en bollstruktur som efter en längre tid kan bli nektorisk.

Granuloma formation in the respiratory tract:
Granuloma

Inhalation of bacteria
Epithelial cell

Mycobacteria

Bacteria taken up by alveolar macrophages

Macrophage

MØ

Bacteria reproduce in macrophages

Dendritic cells transport bacilli or bacterial
products to local lymph nodes

MØ
MØ
Mo
MØ

Recruitment of monocytes and T cells
to the site of infection

Neutrophil

TH1
cytokines
chemokines
TH1

CTL

CTL

TH1
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!
MØ

CTL
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cytokines
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1. Infection of alveolar macrophages, bacteria survive and replicate inside the endosome,
may form giant cells.
2. Release of chemokines and recruitment of blood neutrophils, monocytes/macrophages
3. Accumulation of T-lymphocytes Granuloma formation
4. Reactivation
5. Caseation, necrosis and release of bacilli
Bakterierna förhindrar fusering lysosom-endosom.

Vaccin - Immunologi
Vaccinering handlar om att exponera kroppen för ett antigen och ge immunologiskt svar
och minne genom aktivering av det adaptiva immunförsvaret. Dock måste det konstitutiva
försvaret aktiveras först.
Vid aktiv immunisering ger man antigen så att kroppens immunförsvar själv bygger upp
immunitet, med passiv immunisering ger man själva antikropparna. Då får man dock inget
minne eftersom antikroppar försvinner efter ett tag, det är ju en annan värd som får
”minnet”. Passiv immunisering kan vara bra vid risk för HAV-infektion eller när man fått i
sig ormgift.
När antikroppar förs över mor-barn under graviditeten är det exempel på passiv
immunisering av barnet men efter 6 månader försvinner dessa och barnet måste bygga
upp egen immunitet. Antikroppar har en halveringstid på några veckor.
Egenskaper hos Vaccin
För att ett vaccin ska inducera immunitet krävs ett antal saker:
• Aktivera konstitutiva immunologiska komponenter så att dessa i sin tur kan aktivera ett
adaptivt svar (“adjuvant effekt”)
• Aktivera utvecklingen av adaptiva effektormekanismer med relevant specificitet, alltså
selektion av rätt receptor för rätt antigen.
• Aktivera adaptiva effektormekanismer av relevant klass, alltså IgA om i slemhinna, IgG
för opsonisering, Th1 eller Th2-svar osv.
• Aktivera respons som verkar på rätt ställe i kroppen (slemhinna t.ex).
• Leda till “immunologiskt minne” vilket vanligen kräver engagemang av T-hjälp-celler som
inducerar switch hos B-celler, rätt Ig-isotyp måste selekteras fram.
• Ej orsaka skadande infektion eller autoimmun reaktion
Ett optimalt vaccin skulle inte behövs injiceras utan tas PO, inte behövs kylas och ge
effektiv immunitet efter endast en dos. Måste man ge flera gånger pratar man om boosterdoser.
Typer av vaccin
• Levande, attenuerade/försvagat:
Ska inte ge sjukdom men kan i värsta fall ge en mild variant, särskilt vid
immunosuppression. Även fast det är avdödat måste rätt immunogener finnas så att man
blir immun. Även fast det är försvagat så har patogenen viss förmåga till replikation.
• Inaktiverade (avdödade):
Ger absolut ingen skada utan inducerar bara immunitet men inte i lika hög grad som
ovanstående.
• Subkomponent vaccin, som exempelvis
• Toxoider: icke-fungerande men immuniserande toxin såsom difteri, tetanus etc.
• Kapsulära polysackarider
• Konjugatvacciner
• Rekombinanta proteiner: framodling av gener/proteiner som induceras av patogen,
t.ex. kapselantigen mot HBV eller HPV.
• Peptider
• Recombinanta vektorer: ofarligt virus som producerar antigen från andra patogener
• DNA: injicering av DNA som inkorporeras i celler.
• Antigenpresenterande celler: antigenpresentatino utanför kroppen och sedan in igen.

The “adjuvant effect”:
Adjuvant effekt
Med det menas hela ledet från att makrofager och dendriter fagocyterar och inducerar
inflammation via cytokiner, migrerar till lymfknuta där T-celler aktiveras samt kostimulering
och sedan B-celler med antikroppar selekteras fram för att ge immunisering.
Det är den optimala presentationen och uppnås bäst med levande attenuerade vacciner.
Subkomponentvacciner som motsvarar PAMP och stimulerar PPR har viss adjuvant effekt.
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Professionell APC
För att T-celler ska aktiveras krävs dels en signal 1 via MHC till TcR men också
kostimulering, signal 2, som bara uttrycks hos professionella APC. Utan kostimulering sker
inaktivering, t.ex. CD80/86 till CD28.
Ovanstående är riktig adjuvans medan artificiell adjuvans ofta är olja/vatten-emulsioner
som långsamt frisätter antigen/avdödade bakterier etc så att TLR stimuleras hela tiden, då
hinner adaptiv immunitet nås istället för att det konstitutiva ska hinna döda det.
Artificiella adjuvansen kan ha biverknignar i sig.
Specificitet
Vaccinets antigen måste motsvara det ”riktiga” så att man faktiskt reagerar när man väl
träffar på den levande patogenen. Risk att epitopen ändras vid denaturering eller att det
krävs denaturering får inte förekomma eftersom det minskar chansen för effektivitet.
Viktigast för vaccin är att de antikroppar som bildas är neutraliserande!
För att antikroppar ska bildas krävs T-cellssvar, därför måste antigenet kunna motsvara
något som kan ligga i MHC oavsett HLA-typ. Det är dock viktigare att tänka på när det
gäller subkomponenter eller rekombinanta proteiner.
Klass och lokalisation
Typ av immonologiskt svar måste alltså vara relevant, t.ex. måste vaccinet inducera IgAsvar om patogenen förekommer i slemhinnor. Th1-svar och T-mördarcellssvar är viktiga för
andra infektioner såsom tuberkolos. Vaccination måste då inducera detta.
Återigen är det viktigare att tänka på när det gäller subkomponenter eller rekombinanta
proteiner.

Immunologiskt minne
En del vaccinationer måste ges fler gånger, boostras, för att ge klonal expansion och
sedan affinitetsmognad hos B-celler.
Minnesceller:
• Förekommer i större omfattning än kloner i den ursprungliga reportoaren, just pga
affinitetsmognad.
• Affinitetsmognaden ger optimal fenotyp, rätt adhesionsmolekyler, kemokinreceptorer etc.
• Slutliga minnescellen har högsta möjliga affinitet för antigenet, det får också
minnescellens antikroppar.
• Ger slutligen IgA, -G, eller -E produktion.

T-B cell cooperation

T- och B-cellskooperation
För att B-celler ska stimuleras krävs alltså T-celler i lymfknutan. Det är viktigt för Igswitchen.
B-celler och T-celler känner inte av samma sak på en patogen. B-celler känner t.ex. av
polysackarider på patogenens utsida, när den hittar motsvarande patogen så fagocyteras
den och patogenen bryts ner. Dess peptider presenteras sedan för Th-celler via MHC-II
som kan aktiveras och stimulera B-cellen om epitopen stämmer överens med den infektion
som kroppen har. Kostimulering via CD40-CD40L samt cytokinstimulering från T-cellen är
också viktigt.
Det finns T-cellsoberoende B-cellssvar men det ger bara IgM-antikroppar och kräver
omfattande patogenstimulering av B-cellerna. Th-inducerad frisättning av antikroppar är
alltid bättre.
Om man vill ha antikroppsproduktion mot Tetanustoxin, alltså sukomponenter, måste man
konjugera det inaktiverade toxinet just eftersom B- och T-celler känner av olika saker.
Annars kan svaret bli T-cellsoberoende och det är inte optimalt.

Själva vaccinet får i sig själv inte skada eller ge autoimmun reaktion så att antigenet i
vaccinet motsvarar ett kroppseget antigen.
Dock får man alltid en kort infektion men den ska vara kortvarig och lokal.
Ger man ett avdödat vaccin eller subkomponent får man inte infektion men autoimmunitet
kan uppkomma. Immundefekter kan försvåra vaccination.

Vaccin - Virus

Olika typer av vaccin

Vacciner mot virus har stor effekt på hälsan och är mycket kostnadseffektivt.

Levande, attenuerade

Polio  ”Sabin”,  mässling, rubella,
parotit, varicella, gula febern

Avdödade

Polio  ”Salk”,  TBE,  rabies,  HAV
influensa  (”split”  vaccin)

Rekombinant protein
(subunit)
HBV, HPV (protein/VLP),

Plasmid DNA

(inte ännu)

Andra subkomponent vacciner:
Toxoider
Kapselpolysackarider
Konjugatvaccin
Peptider

Recombinant virus
(inte ännu)

Avdödade vaccin
De kan inte replikera i den vaccinerade värden och består antingen av hela virus som
avdödats med värme eller kemiskt eller så består det av specifika delar av viruset (subunit
osv). Exempel är poliovaccin, ger inte optimal immunisering och kräver adjuvans.
Avdödade vaccin är säkert och kan ges till alla, även immunosupprimerade.
Levande attenuerade virus
Försvagade levande viruspartiklar som kan replikera men orsakar inte sjukdom i alls
samma omfattning. Passage genom cellkultur så att viruset tappar viktiga virulensfaktorer.
Svårt att ge till immunosupprimerade.
Ger bättre och långvarigt skydd, optimalt!

Fördelar och nackdelar med
levande och avdödade vacciner
Rekombinant protein: vaccination mot HBV i form av HBsAg är exempel.
Levande:
• Billigare
• Immunsvaret liknar
det efter naturlig
infektion
• En dos räcker ofta
• Ger långvarigt skydd

Avdödade:
• Säkrare, kan ges till:

− Gravida
− Immunsupprimerade
− Små barn

• Flera doser krävs ofta
• Adjuvans behövs oftast

MPR-vaccin
Morbilli (mässling)
Levande attenuera vaccin, utan vaccin är mortaliteten hög. Encefalit är ett vanligt
problem
Parotit (påssjuka)
Levande attenuerat vaccin, viruset ger ganska ofta meningit samt risk för sterilitet hos män
Rubella (röda hund)
Levande attenuerat vaccin, viruset kan ge allvarliga missbildningar om gravida kvinnor
infekteras under första trimestern.

Vaccin hepatit A och B

Poliovaccin
epatit B vaccin:
Framgångsrik vaccination, det finns två varianter men det levande attenuerade användes
Ges till vissa barn (HBsAg pos mor, familjemedlem, dagis)
mest. Nu är det avdödat i Sverige.
Ges  till  vissa  ”riskgrupper”  (missbrukare,  sjukvårdspersonal,  
er
virus (VZV) vaccin
etc)
VZV - Varicalle Zoster Virus-vaccin
Rekombinant protein: viruslika partiklar bestående av
VZV orakar vattkoppor och bältros (hos äldre). Vaccinet är levande attenuerat och ges till
HBsAg
riskgrupper såsom seronegativa barn med immunodefeker eller immunosuppression.

ppor
epatit A vaccin:
Avdödat vaccin
vaccin
Ges inför resor

winrix:
med
Kombinerat HAV och HBV vaccin
. Ges bl.a. fyra veckor innan resa
!
ation
till HAV endemiskt område

HAV- och HBV-vaccin
HBV-vaccin ges till riskrupper eller barn vars mamma är HBsAg-positiv. Det är ett
rekombinant protein med HBsAg vilket är det som immunförsvaret reagerar mot hos HBV.
HAV-vaccin är avdödat och ges inför resor.
Twinrix är kombination av dessa.
HPV-vaccin
Det finns varianter av HPV-vaccin beroende på vilka HPV-virus som ska skyddas emot.
• Gerdasil: HPV-16, 18 samt 6 och 11
• Cervarix: HPV-16 och 18.
Det är HPV-16 och 18 som är högrisk för att orsaka cervixcancer bl.a.. HPV-6 och 11 kan
orsaka kondylom

ccinet
Viruset är ett icke-höljebärande och vaccinet är en viruslik partikel med motsvarande

GSK)

kapsidstruktur som är mycket immunogent. Ges med adjuvans.

V 18

akar stor del av sjukdom
% av cervix- och analcancer
n)

Rotavirus
Levande attenuerat, men är inte del av svenska programmet.
Influensavaccin
Nytt vaccin måste göras varje år eftersom viruset har förmåga att ändra hematoglutininet
AS03sigadjuvans
och neuroaminidaset, vilket är det som vaccinet baserar
på. Man byter ut dessa varje
år.

ensavaccin

AS03 Adjuvant System

(HA)
(NA)

Squalene

10.68 mg

DL-α-tocopherol

11.86 mg

Polysorbate 80 (Tween 80)

4.86 mg

Surfactant (Polysorbate 80)
Oil (squalene and DL-α-tocopherol)

I samband med pandemivaccineringen använde man mycket adjuvans (AS03) för att bara
behöva
administrera en gång vilket kan ge biverkningar.
på basen
av viktigaste
Adjuvansen ger bättre immunitet eftersom antigenet exponeras under en längre tid men
sa A H1N1,
A H3N2,
B
adjuvansen
är immunogen
i sig själv. Det är en oljeemulsion som ligger kvar i vävnaden
under
en
längre
tid.
WHO expertråd

AS03 mode of action
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Muscle
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associated

AS03 induces a
transient
cytokine and
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response
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migration and transient
activation (cytokines,
costimulatory molecules)
APC

Direct impact of
AS03 on
monocytes and
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Node
Blood /
tissues
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Vaccin - Bakteriella

Liksom virus finns det olika sätt att bilda vaccin mot bakterier.
Injicering av avdödade eller ”trötta” bakterier, virulensfaktorer/subkomponentvacciner
t.ex., men får inte
vara aktiva;
toxoider).
General(toxiner
vaccination
scheme
for

children in Sweden
Vaccinationsprogrammet

Age

Vaccine

3m
5m
12 m
18 m
5-6 y
6-8 y
10-12 y
14-16 y

DTP,
DTP,
DTP,
MPR
DTP,
MPR
HPV
DTP

Newborns
15 years old

Hib, Polio, Pnk
Hib, Polio, Pnk
Hib, Polio, Pnk
Polio

BCG to risk groups
D:o
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Dessutom finns privata vaccin mot Pneumococker, Difteri och Tetanus samt resevaccin
mot Kolera, Meningit och Tyfoid.
DTP
Difteri
Infektionen har en inkubationstid på 2-5 dagar och ger:
• Pharyngit
• Tonsillärt exudat
• Icke-invasiv men systemisk toxemi
Spridning sker mellan man-man.

Diphtheria toxoid vaccine

 Disease
 Bacterium







Toxin
Content of vaccine
Administration
Efficacy
Duration
Side effects

 Diphtheria
 Corynebacterium
diphteriae
 Diphteria toxin
 Toxoid
 Subcutaneously
 Good
 5-10 years
 Pain, allergy
20121017

Vaccinet är Toxoid, alltså ett inaktiverat men immunogent toxin.
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Tetanus
Stelkramp, inkubationstid 3-21 dagar.
Infektion genom djupa sår eftersom bakterierna (C. tetani) finns i jorden samt hos löss och
hundar t.ex och kräver en anaerob miljö.
Kramper är kardinalsymptom och till slut påverkas andningen.

Tetanus toxoid vaccine










Disease
Bacterium
Toxin
Content of vaccine
Administration
Efficacy
Duration
Side effects










Tetanus
Clostridium tetani
Tetanus (neuro)toxin
Toxoid
Subcutaneously
Good
5-10 years
Pain, allergy

Vaccinet är också Toxoid och kan
ges i boosterdos i samband med
20121017
9 infektion för att
sjukdomen inte ska bryta ut, förutsatt att man är vaccinerad sedan tidigare. Det går också
med rabies.
Durationen på vaccinet är dock kort varvid man måste vaccinera kontinuerligt.
Pertussis
Kallas också kikhosta och orsakas av B. pertussis.
Symptomen är milda till en början, lik vanlig ÖLVI men toxinerna som bildas skadar
cellerna och retningen gör att man hostar väldigt mycket. Även om bakterierna försvinner
pga antibiotikabehandling så kvarstår skada, man kan hosta i 8 veckor.
Hostan blir också produktiv och man får kramp i luftvägarna, man andas hest.
Sprids från man-man.
Dödligheten är hög i U-länder

Bordetella pertussis

subcomponent vaccine

 Disease
 Bacterium
 Content of vaccine





Administration
Efficacy
Duration
Side effects

 Pertussis
 Bordetella pertussis
 Toxoid, adhesin,
membrane protein,etc
 Subcutaneously
 Rather good
 Over childhood
 Temporary paralysis,
crying

Vaccinet består av flera subkomponter som ges SC, det finns två varianter av vaccinet:
20121017
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• 5 komponenter
• 3 komponenter

Hemophilus influenzae
Koloniserad i nasopharynx och är vanlig orsak till otitis media, sinusuit samt epiglottit och
bronkit.
Det är främst H. influenzae som uttrycker kapselantigen typ b som är invasiv, därav
vaccinering.
Kan ge meningit i värsta fall.

Haemophilus meningitis
subcomponent vaccine

 Disease
 Bacterium






 Haemophilus meningitis
 Haemophilus influenzae
type b
 Conjugated capsule
 Subcutaneously
 Good
 Over childhood
 None

Content of vaccine
Administration
Efficacy
Duration
Side effects

Vaccinet riktar sig mot kapseln för underlättande av opsonisering. Kapselantigenet måste
konjugera för att få ett kombinerat T- och B-cellssvar.
20121017
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S. pneumoniae
pneumoniae
GerStreptococcus
infektioner i luftvägar,
ffa pneumoni. disease
Vaccinet är också ett konjugerat kapselantigen.
 Disease

 Bacterium
 Content of vaccine
 Efficacy
 Duration

 Side effects

 Respiratory tract infections,
otitis, sinusitis, invasive
infections
 Streptococcus pneumoniae
 Capsular antigen/ conjugate
 Good to moderate, capsular,
and conjugation-dependent
 Up to 5 years for proper
combinations (right age,
capsular type, conjugation)
 Some local
20121017
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Tuberkolos - BCG
Vaccinet är M. bovis som egentligen infekterar kossor. Injicering sker intrakutant, har dock
dålig effektivitet mot pulmonär men bättre effektivitet mot den systemiska/miliary TB.
Vid TB så är det immunförsvaret som ger sjukdomen, inte bakterien som egentligen är
”snäll”.
Vid öppen TB som är aktiv ges antibiotika så att man inte ska smitta mer, men man blir
inte botad.

Bacillus Calmette Guérin
attenuated vaccine (BCG)
 Disease
 Bacterium
 Content of vaccine





Administration
Efficacy
Duration
Side effects

 Tuberculosis
 Mycobacterium tuberculosis
 Attenuated M. bovis
(BCG-strain)
 Intracutaneously
 Discussed
 Several years
 Local infection, suppuration
(osteitis)

Meningococcal meningitis

Meningococcal meningitis
Neisseria är G- kocker som sprids
man-man.
20121017
Vaccinet är ett kapselkonjugat med duration på ca 3 år.






Disease
Bacterium
Content of vaccine
Efficacy

 Duration
 Side effects

20

Meningitis
Neisseria meningitidis
Capsule (conjugate)
Good (90-73%), but
capsular-dependent
 Some 3 years, agedependent
 Mild fever





Typhoid fever

Tyfoid feber
Orsakas av Salmonella, vaccinet är kapselantigen.

 Disease
 Bacterium
 Content of vaccine
 Efficacy and duration
 Side effects




24
Typhoid fever
Salmonella enterica sv Typhi



Serovariant Typhi Vi capsular
antigen, or attenuted S. Typhi
Good to moderate, a few
years
Fever, headake

20121017

20121017
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Kolera
Koleratoxinet är ju ett AB-toxin, därför är vaccinet renodlat av B-subenheter, eftersom Aenheten inte finns fås ingen effekt av toxinet även fast det är tillräckligt immunogent:
”subsubenhetestoxin”.

Cholera

Cholera toxin

 Disease
 Bacterium




 Content of vaccine



 Efficacy and duration



 Side effects



Cholera
- AB toxin
Vibrio
cholerae serotype O1
- A subunit: 1
enzymatic activity

Subunit B of cholera toxin
- B subunit:
5
Dead
V. cholerae
bacteria
binding activity
Good to moderate
½ to one year / some years
None
20121017
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Problem vid vaccinering
20121017
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Antigendrift och antigenshift kan göra att vaccin inte blir verksamma längre. När antigen är
många hos en patogen kan den välja att uttrycka andra antigen än de som finns hos
vaccinet. Dessutom finns en fara att vaccinet orsakar en korsreaktion och ger
autoimmunitet.
Andra problem är att skyddet inte räcker länge eller inte skyddar alls.
Eftersom vaccinering är profylaktisk behandling som ges till, förmodligen, friska personer
så får det i princip inte finnas några biverkningar av vaccinet. Vid vaccination av barn får
det inte finnas några som helst biverkningar.
Ibland kan det vara svårt att avgöra vad som är bieffekt.

