
 
 
 
 
  

Lärandemål DSM1 
Moment 1 
 
 
 
 
 
OBS! Denna sammanfattning bygger på 
information vi inhämtat från föreläsning och 
kurslitteratur och kan innehålla fel samt 
missförstånd.  

Johanna Forsberg och Alexandra 
Gardner 

 



 1 

Lärandemål Infektion och Försvar .............................................................................................. 6 

Medicinsk Mikrobiologi .......................................................................................................... 6 

Kunna beskriva den basala skillnaden mellan virus, bakterier och eukaryota encelliga 
organismer (S1) .................................................................................................................. 6 

Kunna beskriva uppbyggnaden och skillnader mellan grampositiva och gramnegativa 
bakterier (S1) ...................................................................................................................... 8 

Redogöra för hur genetisk information utbyts och nedärvs hos bakterier (S2) .............. 11 

Redogöra för verkningsmekanismer hos olika bakteriella virulensfaktorer. (S3) ............ 14 

REDOGÖRA for GRUNDLÄGGANDE HYGIEN PRINCIPER och STERILITETS BEGREPPET. (S2)
 .......................................................................................................................................... 18 

Kunna grunderna för virus uppbyggnad (för NOGGRANNARE beskrivning se mål nedan), 
replikation, patogenes och spridning. (S2) ...................................................................... 19 

Förstå skillnader i uppbyggnad mellan olika virus och dess betydelse, speciellt RNA 
respektive DNA virus, höljebärande och icke-höljebärande virus (S3) ............................ 22 

Immunologi .............................................................................................................................. 26 

Medfödd (innate) immunitet och inflammation .................................................................. 26 

Förstå principiella skillnader mellan det medfödda (innata) och adaptiva 
immunförsvaret (S2) ........................................................................................................ 26 

Beskriva hur det medfödda försvaret aktiveras och på vilket sätt det kan kommunicera 
med det adaptiva systemet (S3) ...................................................................................... 28 

Beskriva det medfödda immunförsvaret inklusive barriärfunktioner, 
slemhinneimmunitet, antimikrobiella peptider, komplementsystemet, fagocyterande 
celler såsom neutrofiler och makrofager. (S2) ................................................................. 29 

Förstå konceptet kring rekrytering av leukocyter med hjälp av kemotaxis, samt rollen 
hos adhesionsmolekyler på leukocyter och endotelceller (S2) ....................................... 30 

Immunologiska sjukdomar ................................................................................................... 30 

Förstå och beskriva begreppen tolerans och autoimmunitet (S3) .................................. 30 

Beskriva det adaptiva immunsystemet uppbyggnad och reglering, dess specifika T-celler 
och B- cellers funktion såsom cytokinfrisättning och cytotoxicitet (S3) .......................... 30 

Beskriva immunologiska sjukdomar som hyper-IgM-syndrom, AIDS, sekundära 
immundefekter, komplementdefekter och IgA brist (S2) ................................................ 36 

Inflammation ............................................................................................................................ 38 

Mekanismer vid akut- och kronisk inflammation ................................................................ 38 

Definition av akut respektive kronisk inflammation och av ospecifikt resp specifikt 
(granulomatös) inflammationssvar, (S2) .......................................................................... 38 

Olika typer inflammatoriska celler och dess roller vid den inflammatoriska reaktionen 
(S1) .................................................................................................................................... 39 

Lokala och generella symptom på inflammation och dess cellulära och molekylära 
orsaker; (S3) - kärlreaktioner (dilatation, exsudation); - leucocyt-endotel interaktioner, - 
emigration och kemotaxis, - fagocytos och elimination av skadeagens,  - spridning av 



 2 

agens, sepsis,  - reparativ fas; sårläkning, regeneration, granulationsvävnad, ärrbildning.
 .......................................................................................................................................... 42 

Inflammatoriska agens, (S1) ............................................................................................. 44 

Kliniska och morfologiska klassifikationsgrunder (S1)  - (akut, kronisk, serös, fibrinös 
etc), - vasoaktiva och kemotaktiska mediatorsubstanser,  - Inflammatoriska 
vävnadsreaktioner (lymfadenit, lymfangit, ulcus), - granulomatös (”specifik”) 
Inflammation .................................................................................................................... 44 

verkningsmekanismer för anti-inflammatorisk terapi, (S1) ............................................. 44 

Tillväxtfaktorer vid läkning och regeneration, faktorer som påverkar läkning. (S1) ....... 45 

Immunmedierade sjukdomar ................................................................................................... 48 

Mekanismer vid allergi- och överkänslighetsreaktioner: ..................................................... 48 

Definition av allergisk ÖVERKÄNSLIGHET och intolerans. (S1) ........................................ 48 

Definition av anafylaxi.(S1) ............................................................................................... 49 

Typreaktionerna I-IV och sjukdomar /TILLSTÅND associerade med dessa typreaktioner 
så som: (S3)  - Hemolytisk anemi,  - ITP, - pemfigus vulgaris,  - rheumatisk feber, - 
myasthenia gravis, - hyperthyreoidism, - systemisk lupus erythematosus,  - polyarteritis 
nodosa,  - serumsjuka, - rheumatoid artrit,  - temporalis arterit,  - IBD, - kontaktallergi.
 .......................................................................................................................................... 49 
Mekanismer för avstötningsreaktioner vid organ- och stamcellstransplantationer samt 
för aktivering av immunsystemet vid immunterapi mot cancer.(S2) .............................. 54 

Immunmedierade systemsjukdomar: .................................................................................. 56 

Sklerodermi, Sjögrens syndrom, Wegeners granulomatos, post-streptokock 
glomerulonefrit, dematomyosit, polymyalgia rheumatica. typ I diabetes, multipel 
skleros. (S1) ...................................................................................................................... 57 

Läkemedel och farmakokinetik ................................................................................................ 57 

Farmakokinetik - läkemedlens öde i organismen ................................................................ 57 

Lätta analgetika, antiinflammatoriska och immunsuppressiva läkemedel, medel mot gikt.
 .............................................................................................................................................. 57 

NSAID-preparat och paracetamol; farmakokinetik, verkningsmekanismer, biverkningar, 
kontraindikationer, toxiska effekter (barn, vuxna). ......................................................... 57 

Kortikosteroider; naturligt FÖREKOMMANDE glukokortikoider, syntetiska analoger, 
effekter i farmakologisk dos, ANVÄNDNING som antiinflammatoriska och 
immunosuppressiva medel, preparat, indikationer, ADMINISTRERINGSSÄTT, 
farmakokinetik, biverkningar. .......................................................................................... 60 

Mineralkortikoider, effekter och användning. ................................................................. 64 

Immunsuppressiva LÄKEMEDEL vid organtransplantation, verkningsmekanismer ........ 64 

Symptomatisk och sjukdomsmodifierande behandling av reumatoid artrit. .................. 65 

Biologiska LÄKEMEDEL, verkningsmekanismer, biverkningar. ........................................ 68 

Behandling av ulcerös colit och Crohns sjukdom. ............................................................ 71 



 3 

Patogenes vid gikt, symptomatisk behandling, farmakologiska metoder att sänka 
urinsyrakoncentrationen i blod, preparat, verkningsmekanismer. ................................. 72 

Andningsorganens farmakologi ........................................................................................... 73 

Läkemedel vid astma, KOL, rinit och hosta: ß-agonister, antikolinergika, xantiner, 
glukokortikoider, leukotrienantagonister, anti-IgE, dinatriumkromoglikat, 
antihistaminer, avsvällande medel vid rinit, hostdämpande medel, expektorantia, och 
antitussiva medel. ............................................................................................................ 73 

Fördelar och nackdelar med lokal resp systemisk administrering, verkningsmekanismer, 
farmakokinetik, indikationer, biverkningar, interaktioner. ............................................. 80 

Behandling av anafylaktisk chock. .................................................................................... 81 

Magtarmkanalens farmakologi ............................................................................................ 81 

Läkenedelsgrupper vid behandling av ulcus: syrasekretionshämmare, antacida, 
slemhinneskyddande medel och antibiotika, verkningsmekanismer, biverkningar. ...... 81 

Laxermedel och antidiarroika, preparat, verkningsmekanismer, biverkningar, risker. ... 82 

Cellpatologi .............................................................................................................................. 83 

Mekanismer för cellskada och celldöd ................................................................................. 83 
Reversibel cellskada (degeneration)(S2) .......................................................................... 83 
Mekanismer för cellskada, cellulärt försvar och cellulär återhämtning(S2) .................... 84 
Fria radikaler, lipid peroxidation, autofagi, ektopisk förkalkning (S2) ........................... 84 
Celldöd: nekros, apoptos, Pyknos, karyolys, karyorrexis(S2) ......................................... 86 
Parenkymatös degeneration, hyalin degeneration, slemdegeneration, fibrinoid 
degeneration, fettdegeneration och hydrop degeneration (S1) ......................................... 87 

Mekanismer för cellulär adaptation ...................................................................................... 89 
Innebörden av begreppen: hypertrofi, hyperplasi, atrofi, involution, metaplasi, dysplasi, 
agenesi, aplasi, hypoplasi (S2) ......................................................................................... 89 
Cellulärt åldrande (S1) ..................................................................................................... 92 

Tumörpatologi & tumörgenetik ............................................................................................... 92 
Tillväxtrubbningar ................................................................................................................ 92 

Innebörden av begreppen tumör; neoplasi och neoplastisk tillväxt, ................................ 92 
Olika cellers regenerationsförmåga och endokrin, parakrin och autokrin tillväxtreglering.
 .......................................................................................................................................... 93 

Tumörklassifikation ............................................................................................................. 93 

Skillnader mellan benigna och maligna tumörer. ............................................................. 93 
Histogenetisk indelning; epiteliala tumörer, mesenkymala tumörer, teratom. ................ 94 
Blandtumörer, teratom, hamartom. (S1) .......................................................................... 98 

Uppkomstmekanismer för tumörer (carcinogenes) .............................................................. 99 
Etiologi, ............................................................................................................................ 99 
- endogena predisponerande faktorer ......................................................................... 99 

- hereditet .................................................................................................................... 99 



 4 

- hormonella faktorer .................................................................................................. 99 

- kemiska faktorer ....................................................................................................... 99 
- fysikaliska faktorer ................................................................................................... 99 
- virus. ......................................................................................................................... 99 
Immunologiska faktorer, sociala och geografiska faktorer(S1) ..................................... 102 
Mekanismer för aktivering/inaktivering av tumörgener. (S1) ....................................... 103 
Inflammation/ mikromiljöns och mikroorganismers roll i tumörutveckling(S1) ........... 104 

Patogenes ............................................................................................................................ 105 
Flerstegsmodeller för tumörutveckling .......................................................................... 105 
Protoonkogener-onkogener och tumörsuppressorgener och deras relation till 
cellcykelkontroll, celltillväxt och celldöd ...................................................................... 107 

Tumörgenetik ..................................................................................................................... 112 
Genetisk instabilitet: ....................................................................................................... 112 

- Mutagenes .............................................................................................................. 112 
- protoonkogener-onkogener .................................................................................... 112 
- tumörsuppressorgener ............................................................................................ 112 
- telomerer ................................................................................................................. 112 
- kromosomal instabilitet .......................................................................................... 112 
- genamplifiering ...................................................................................................... 112 

- deletioner och translokationer, ............................................................................... 112 
Epigenetisk reglering ...................................................................................................... 113 

- mikroRNA ............................................................................................................... 113 

- DNA metylering ...................................................................................................... 113 

- histonacetylering .................................................................................................... 113 

DNA skada, cellcykelkontroll, DNA reparation, apoptos.(S1) ...................................... 114 

Tumörcellers biologiska egenskaper .................................................................................. 114 
Rubbad differentiering, mitosfrekvens, celladhesion, produktion och reglering av lytiska 
substanser / av matrixproteasers aktivitet. ...................................................................... 114 
Plasticitet, EMT transdifferentiering (S1) ...................................................................... 115 

Blodkärlsbildning ............................................................................................................... 116 
Definition, betydelse och mekanismer för angiogenes och vasculogenes i tumörer. .... 116 
“Angiogenetisk switch” under tumörutveckling (S1) .................................................... 116 

Tumörers spridningsvägar .................................................................................................. 117 
Lokal spridning (expansion, invasion), metastasering; lymfogen, hematogen, de- 
adherering, intravasering, embolisation, extravasering, etablering i sekundärvävnad, 
latens, .............................................................................................................................. 117 
Predilektionsställen för metastasering av olika tumörer. ............................................... 122 

Maligna tumörers inverkan på den levande organismen: ................................................... 122 



 5 

Kakexi, trombosbenägenhet, anemi. .............................................................................. 122 
Immunologiska reaktioner, toxisk organpåverkan, infektionsbenägenhet, hormonella 
effekter, carcinomatös neuropati. (S1) ........................................................................... 124 

Metoder för tumördiagnostik ............................................................................................. 125 
Histologiska kriterier för neoplasi, dysplasi, malign tumör, cellpolymorfism. anaplasi.
 ........................................................................................................................................ 125 

dysplasi ........................................................................................................................... 127 
malign tumör .................................................................................................................. 127 

Består avatypiska celler. Har också följande: ................................................................. 127 

cellpolymorfism ............................................................................................................. 127 
anaplasi. .......................................................................................................................... 127 
Histopatologi, exofoliativ cytologi, funktions- och aspirationscytologi, cytologiska 
kriterier för malign tumör. Immunhistokemi, FISH, molekylära analyser .................... 127 

Frekvens av tumörsjukdomar ............................................................................................. 129 
De vanligaste tumörformerna i Sverige för män, kvinnor och barn, Socialstyrelsens 
cancerregister. ................................................................................................................ 129 

Tumörbiologiska aspekter på terapi och terapiresistens. (S1) ........................................ 130 
Genetiska sjukdomar .............................................................................................................. 130 

Strukturella förändringar i proteinkodande DNA (S3) .................................................. 131 
Epigenetisk reglering; förändringar av icke-kodande RNA (S2) ................................... 132 
Strukturella kromosomrubbningar; polyploidi, aneuplodi, translokation, inversion, 
deletion, amplifiering (S2) ............................................................................................. 136 
Ärftlighetsgång för sjukdomar orsakade av defekter i enskilda autosomala eller 
könsbundna gener såsom; Cystisk fibros, Familjär hyperkolesterolemi, Polycystisk 
njursjukdom, Sickel cell anemi, Duchennes muskeldystrofi, Hemofili (S2) ................. 139 
Trisomi 21, Klinefeldters och Turners syndrom, Huntingtons sjukdom, lysosomala 
inlagringssjukdomar. (S1) .............................................................................................. 148 

 

  



 6 

LÄRANDEMÅL INFEKTION OCH FÖRSVAR  
MEDICINSK MIKROBIOLOGI  

KUNNA BESKRIVA DEN BASALA SKILLNADEN MELLAN VIRUS, BAKTERIER OCH 
EUKARYOTA ENCELLIGA ORGANISMER (S1)  
Alla de nedanstående är olika infektiösa agens, dvs olika typer av infektionsmekanismer.  

BAKTERIER 
Bakterier är prokaryota, så de har inga egentliga organeller men har en egen metabolism och 
DNA. De har mindre komplexa livscykler. Det räknas som att de har liv.  
 
Bakterier kommer i olika former och antal vilket ger dem olika morfologi.  
 

 
MORFOLOGI – FORMER. 

• Runda – kocker. 
• Stavar (på engelska rod) 
• Lätt vridna – spirillum. 
• Spirochete – lång smal och vriden och har sin flagell lindad inne i bakterien (den ser ut lite 

som en korkskruv).  
• Branching filament – bakterier som växer som i trådar.  
• Vibrio – lätt böjd (som vibrio colia, beskrevs som komma-formad när den först upptäcktes). 
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EXEMPEL PÅ OLIKA ORGANISATIONSFORMER: 
Diplokocker – två. 

Stafylokocker – kocker som växer i form av en klase (som druvklase) 

Streptokocker – växer i rad. 

Coccobacillus – mellanting, lite mer oval. 

Streptobacillis – baciller som växer i rad.  

Club shaped – tjockare i ena änden och smalare i andra änden. 

VIRUS 
Virus har alltid ett eget genom men ingen egen metabolism. De är obligata intracellulära 
parasiter vilket betyder att de måste infektera andra organismer för att föröka sig. De kan 
även bära på information som RNA (finns även DNA-virus). De är en transportbehållare som 
överför virusgenom till en värdcell, virus måste vara infektiösa för att överleva.  
 
Det finns specifika virus som bara attackerar bakterier (bakteriofager). Dessa kan överföra 
genetiskt material för virulens (sjukdomsframkallande faktorer) och antibiotikaresistens.  

 
 

EUKARYOTER (PARASITER, PROTOZOER, SVAMPAR) 
Protozoer är encelliga organismer men till eukaryoter räknas även parasiter och svampar 
som enklare eukaryoter samt djur och växter.  
 
Protozoer är en encellig organism men de kan ha flera uppsättningar genetiskt material. De 
uppstod tidigt under evolutionen och har kan ha en del udda mekanismer i sig. Eukaryoter 
har organeller, egen metabolism och ofta komplexa livscykler.   
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Till höger på bilden syns gierdia intestinalis denna skapar en ruggig diarré. Den har två uppsättningar 
av genetiska material dvs den är tetraploid (fyra uppsättningar av varje gen) och de får den att se ut 
och ha ögon. Till vänster är en oktaploid (8 uppsättningar) och sprids i miljön, denna är tålig och så 
fort parasiten kommer in i tarmarna och utvecklas till en mer infektiös form som kallas för trofozoit. 
 
KUNNA BESKRIVA UPPBYGGNADEN OCH SKILLNADER MELLAN GRAMPOSITIVA OCH 
GRAMNEGATIVA BAKTERIER (S1)  

 
 

Gram-Negativa (G-) Gram-Positiva (G+) 
- Inre membran (fosfolipider) 
- Peptidoglykan (cellväggen endast 

ett lager mellan membranen) 
- Yttremembran (fosfolipider)  
- Gramfärgning – rosa/röd färgade 
- Lipopolysackarid  

- Inre membran (fosfolipid) 
- Peptidoglycan (cellvägg – tjockt 

yttre lager) 
- Gramfärgning – blå/lila  
- Teikoinsyra  
- Lipotekoinsyra 
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GRAM-POSITIVA  
 
Cellväggen som ger stadga och struktur består av peptidoglykan som besår av NAG (N-
acetyl-glukos-amin) och NAM (N-acetyl-muramicsyra) som sitter ihop med varandra och 
sitter varannan molekyl. I Gram-positiva cellväggen finns flera lager peptidoglykan som ligger 
som ett hönsnät och hålls på plats med hjälp av lipoteichoic syra och teichoic syra.  
 
LIPOTEICHOIC SYRA – finns endast i gram positiva celler, är glycerolbaserade och är 
fettsyra förankrade i cellmembranet. de sitter fast i fosfolipid membranet (det inre eftersom 
gram positiva endast har ett inre) 
TEICHOIC SYRA – finns endast i gram positiva celler, är polymerer av fosfolyreade socker 
alkoholer och glycerol. är ribitol baserade. Ger stadga. Under föreläsningen ritades de som 
vågräta men andra bilder visar dem mer som stadga mellan NAG och NAM vertikalt men ej 
fast i cellmembranet.   

GRAM-NEGATIVA  
 
Cellväggen som ger stadga och struktur består av peptidoglykan som besår av NAG (N-
acetyl-glukos-amin) och NAM (N-acetyl-muramicsyra) som sitter ihop med varandra och 
sitter varannan molekyl. Till skillnad från de G+ bakterierna har G- två cytoplasma membran 
(cellmembran) ett inre och ett yttre. Cytoplasma membranet är ett semipermeabelt, de 
innehåller strukturella proteiner så som flagellin maskineriet, transportproteiner, jonpumpar 
och enzymer. I cytoplasma membranet sker även elektrontransportsystemet. Människor har 
kolesterol som ger stadga och struktur i vårt cytoplasmamembran men det har ej bakterier 
därav peptidoglykan lagren.  
G- har endast ett lager peptidoglykan mellan cytoplastmamembranen. I det yttre 
membranet finns lipopolysackarider (LPS) de är endotoxin. Har en lipid A del som är 
förankrat i cytoplasman är toxisk.  

 
 
Kopplingen mellan NAG och NAM kan brytas av lysozym. På våran hud har vi många 
grampositiva bakterier. När vi skär oss på fingret stoppar vi ofta fingret i munnen. Detta för 
att vi har lysozym i salivet och kan bryta cellväggskomponenterna hos eventuella bakterier 
som vi får in i såret enligt Åsa.  

 
 



 10 

 
 

 

 
 
DETALJER OM GRAMFÄRGNING 

• Gramfärgning görs med kristallviolett som snabbt färgar upp cytoplasman hos 
bakterierna. 

• Man tillsätter sedan jod som klumpar till kristallviolett inne i cytoplasman.  
• Sen tillför man alkohol (för att lösa upp det yttre membranet i de gramnegativa). När 

man tillsatt alkohol kommer färgen att sippra ut ur de gramnegativa för att de inte 
har så tjockt membran kvar och då tappar de färg som på bilden.  

• För att se de gramnegativa tillsätts kontrastfärg, ofta något som kallas saffranin och 
ger en ljusröd färg på de gramnegativa. 
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REDOGÖRA FÖR HUR GENETISK INFORMATION UTBYTS OCH NEDÄRVS HOS BAKTERIER 
(S2)  

Bakterier är encelliga och förökar sig genom att dela sig 
klonalt, dvs det blir lika. Detta sker via binär fission. Först 
kommer kromosomen bindas till membranet, sedan replikeras 
DNA:t. Efter detta kommer en invagination ske av cellväggen 
som växer tills cellerna separeras.  

Det som bildas vid en binär fission är en identisk dottercell, det 
kan ske mutationer men de finns tre huvudsakliga sätt för 
bakterien att utbyta genetisk information: 
- Transformation 
- Transduktion 
- Konjugation 

 

Det bakteriella genomet dvs allt DNA i cellen varierar i storlek mellan 500 och 8000 gener. De mesta 
av detta ligger i en cirkulär kromosom ska nukleoid. Utöver nukleoiden kan bakterier innehålla en 
eller flera plasmider. Plasmider definieras som små DNA-segment (ofta cirkulära) som är belägna 
utanför kromosomerna. De kan finnas flera kopior i en cell och replikerar sig ofta oberoende av 
värdcellens celldelning. Dessa plasmider kan koda för virulensfaktorer, toxiner och 
antibiotikaresistens.  

TRANSFORMATION  
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Upptag av lösligt DNA från omgivningen. 
Transformation kan göras av bakterier då de ligger i biofilmer, omgivna av det skyddade höljet av 
glykokalyx verkar de som om att kromosomerna kan ta upp/utbyta DNA.  Så om en bakterie befinner 
sig i biofilm och det runt omkring finns bitar av DNA från en besläktad men död bakterie så kan en 
del bakterier ta upp dessa. Sedan intergreras DNA i mottagarens kromosom genom homolog 
rekombination. De bakterier som kan göra detta har speciella transportproteiner för detta, de 
bakterierna kallas kompetenta bakterier och hela processen är mycket välkontrollerad.  
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TRANSDUKTION  
Transport av DNA mellan bakterier med hjälp av bakteriofager. 

En bakteriofag binder till en specifik receptor på bakteriens yta och 
injicerar sedan sitt DNA i bakterien. Fagoproteiner kommer sedan och 
produceras och fagens genom replikeras. Nya bakteriofagpartiklar byggs 
upp. Ibland när de nya fagpartiklarna byggs upp packas av ”misstag” delar 
av värdcellens genom in i en fagen, exempelvis en plasmid. Fagpartiklarna 
frigörs sedan genom att bakterien lyseras.  

Bakteriofagerna vinner inget på att bakteriens genom packas i en fag, men 
däremot så kan detta bidra till genetisk variation då detta DNA kan 
vidarebefordras till en annan bakterie. Dessa fager med bakterie genom 
kallas transducerande fager.  

De kan binda till en ny bakterie och spruta in genomet den bär på i den nya 
bakterien. Vid binär fission får då dottercellen ex plasmider från den 
transducerande fagen. Den tranducerande fagen kan även bära på 
kromosalt DNA vilket kan integreras i mottagargenomet via homolog 
rekombination.   

 

 

 

 

 

 

 

 

KONJUGATION 
Transport av DNA mellan bakterier med hjälp av F-faktorer.   

På bakterier så finns pili, dessa är viktiga då de kan binda till ex andra bakterier. En del bakterier har 
en F-faktor F+ som gör att de kan uttrycka en F-pili. F-piluset kan binda till en mottagare bakterie och 
sedan föra över DNA, främst F-faktorn F+ men även andra gener. Om den bakterien inte är F+ så blir 
den det och kan nu också uttrycka F-pili och kan föra över genom mha av det.  
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IS-ELEMENT OCH TRANSPOSONER 
IS-element är ett genetiskt element som är mycket mobilt, de består av inventerade 
”repeats” dessa omger en gen som kodar för transposas. Transposas är även de en mobil del 
vilket gör att både IS-element och transposoner kan hoppa/röra sig till olika ställen och 
därigenom finnas både i plasmider och på kromosomen.  
 
Hur de hoppar är lite svårt att visa/förklara. Men de som sker är att IS-sekvenserna basparar 
med varandra och bildar en form av ögla på plasmiden eller kromosomen. I öglan finns 
transposas genen och ibland en bit som kodar för antibiotika resistens med.  
 
IS elementen kan även hjälpa till med att insertera plasmider i en kromosom. Vilket gör att 
kromosomen får ny genetisk information i form av plasmiden.  
 
REDOGÖRA FÖR VERKNINGSMEKANISMER HOS OLIKA BAKTERIELLA VIRULENSFAKTORER. 
(S3)  

Många om inte de flesta bakterier i vår omgivning har inte förmåga att skapa sjukdom hos 
människor, de klara inte av miljön i kroppen och kan inte föröka sig. Men de finns de bakterier som 
har förmåga att motstå kroppens försvarsmekanismer. Dessa kallas patogena bakterier och är väl 
anpassade till kroppens miljö.  

Symptomen som uppkommer i samband med bakteriella infektioner beror till stor del på att vårt 
immunförsvar aktiveras. Bra att komma ihåg här är att kroppens försvar är dosberoende, ju fler 
bakterier desto kraftigare reaktion. Dosberoende är också en viktig aspekt i om infektion uppkommer 
över huvud taget. Olika bakterier är olika starka och de behövs därav olika många av dem för att en 
reaktion ska ske, många gånger kan vi klara att ta hand om få bakterier utan att de ger symptom.  

Förutom symptomen som orsakas av immunförsvaret kan bakterier själva orsaka symptom genom 
att utsöndra toxiner och enzymer som skadar celler och vävnader. Virulens är graden av patogenitet 
(sjukdomsframkallande) hos den enskilda mikroorganismen. Viruensfaktorer är cellulära eller 
extracellulära komponenter som bidrar till mikroorganismens virulens. Generellt brukar 
grundläggande metabola egenskaper för att bakterien ska kunna försöka sig inte in i virulensfaktorer, 
det finns även en tvetydighet om flageller och kapsel bör räknas som virulensfaktorer.  

Viktigt att minnas: ”bakterier måste få tillgång/access och fästa(binda) till värdens vävnad. 
Penetrera eller undgå värdens försvar och skada vävnad för att ge upphov till sjukdom.” 

De patogena bakterierna motstår kroppens olika försvarsmekanismer genom;  

- Antifagocytär kapsel 
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- Hämmad komplentaktivering  
- Maaskering med kroppsegna substanse, gömma sig i biofilm 
- Antigen variation  
- Toxiner som inaktiverar eller dödar immunsystemets celler 
- Invasion av celler  
- Adhesionsförmåga 

ADHESION  
Adhesion är en av de viktigaste förmågorna för att kunna ge upphov till sjukdomar. Specifikt 
förmågan att binda till slemhinnor eftersom detta är den vanligaste ingången för patogener. 
Exempel på vanliga ingångsplatser är:  

- Andningsorganen – den enklaste och mest frekvent använda.  
- GI systemet – även denna en vanlig plats, ofta genom mat, vatten eller att man får in 

patogener genom att ha ex fingrar i munnen. Bakterier som går denna väg behöver 
tåla den starka magsyran och galla.  

- Genitalierna – ingång för de flesta sexuellt överförda sjukdomarna. 
- Konjuktiva – membran som täcker ögon och ögonlock. Kan komma in vi att man 

gnuggar ögonen.  
 

Andra ingångar som inte är via slemhinnor är; 
- Sår, sprickor och bett 
- Hårfolliklar  
- Svettkörtlar  
- Vissa parasiter kan borra sig igenom huden  
- En del svampinfektioner växter i huden och producerar enzymer som bryter ned 

keratin  
- Nålstick 

 
Bindningens specificitet bestämmer mikrobens organoropism till viss del, dvs vilket organ 
eller vävnad den kan infektera. Bindningen sker generellt via vidhäftninsproteiner som sitter 
i toppen på pili eller fimbrier, i detta fallet binder de främst till olika sockermolekyler på 
glykoproteiner och glykolipider på cellernas yta. Adhesion kan också ske genom proteiner 
som sitter i cellväggen men är exponerade på ytan, de kan binda till både sockermolekyler 
och ibland proteiner (grampositiva bakterier). Dessutom kan andra ytkomponenter så som 
teikonsyror och vissa kapselpolysackarider på bakterien bidra till adhesion.  
 
HÄR ÄR NÅGRA DEFINITIONER  
Adhesins (kallas ibland ligand) är molekyler på patogenet. Finns ytterst som en tip på Pili 
(eller pilus i singular), är det i rött på bilden. (Kom ihåg att adhesin är den lilla tippen!) kan 
också vara kolhydrater och biofilmkomponenter.  

Receptorn för adhesins (CD48, TLR4 m.m.) finns på värdcellen.  

BAKTERIER VS. DET KONSTITUTIVA FÖRSVARET OCH FAGOCYTOS 
Det konstitutiva immunförsvaret består av kroppens mekaniska och kemiska barriärer och är 
ofta underskattat. Bakterier som invaderat kroppen bekämpas främst av fagocyterande 
celler och akutfasproteiner. Dock har bakterier utvecklat en rad olika strategier för att undgå 
eller motverka dessa försvarsmekanismer, ofta finner man flera olika på en och samma 
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bakterieart. Så i stort sett alla steg i fagocytosprocessen från ƒnisering (flaggning) till den 
intracellulära avdödningen kan motverkas av olika bakterier.  
 
Opsonisering – kan hindras genom att kapselpolysackariden (dvs. kapseln) som omger 
många bakterier kan blockera komplementbindande ytstrukturer. Produktionen av olika 
ytproteiner som binder till komplementinhibitorer kan hämma komplementaktiveringen och 
därmed fagocytos.  
 
Kapseln – kapseln kan förutom att hindra mot opsonisering även fysiskt hindra kontakten 
mellan fagocyt och bakterie och därmed hindra fagocytos. Kapseln har en stor negativ 
laddning som hämmar även fagocytosprocessen.  
 
Internalisering – en del bakterier kan injicera proteiner via typ 3-sekretionssystem som 
påverkar regleringen av cytoskelettet och därigenom internalisering och fagocytos. 
 
Överlevnad i fagocyter – bakterier har även utvecklat strategier för att överleva inuti 
fagocyterande celler. Detta sker exempelvis genom att de hämmar sammansmältningen 
mellan fagosom och lysosomer, vilket resulterar i att cellerna inte kan avge de antibakteriella 
faktorerna i lysosomerna. Andra sätt är att bakterien placerar sig i en intracellulär vakuol, 
resistens mot toxiska syreradikaler genom bildning av superoxiddismutas och katalas, 
lysering av fagosommembranet mha cytolysiner eller att döda alternativt inaktivera 
fagocyterna.  
 

BAKTERIELLA TOXINER  
När det kommer till icke fagocyterande celler använder sig bakterier av sin förmåga att 
inducera upptag av sig själv. Det kan ske genom två olika mekanismer zipper och trigger.   

 
Zipper – kräver adhesions, när de bundit 
kommer värdcellen att endocytera (ta in) 
bakterien. 

Trigger - här finns adhesionfunktionen på 
tippen på needles (se undre bilden, men 
de är utskott generellt typ 3-
sekretionssystem). När den adhererar 
börjar den sekretera in proteiner i cellen 
som triggar ”cytoskeleton reformation” 
som leder till att värdcellen tar in 
bakterien. Bakterien måste alltså 
producera något som den sprutar in i 
värdcellen för att komma in.  

När den patogena bakterien väl är inne i 
cellen brukar de flesta frisätta toxiner. 
Dessa toxiner delas in efter sin biologisska 
effekt i cytolysiner eller hemolysiner, 
enterotoxiner, neurotoxiner, cytotoxiner 
och superantigener. De består oftast av 
proteiner och avges generellt med något 
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av de olika sekretionssystemen, typ 1-5, eller passivt när cellen lyserar. Alla dessa toxiner klassas som 
exotoxiner. Endotoxin refererar till den toxiska lipopolysackarinden (LPS) i de gram negativa 
bakteriernas yttre membran. En del av toxinerna verkar lokalt medan andra sprids med blod och 
lymfa och ger mer utbredda eller systemiska symptom.  
 
De flesta intracellulära toxiner är av AB-typ. AB-toxiner består av en aktiv del, del A samt en eller 
flera bindande delar, del B. hela komplexet tas generellt upp via receptormedierad endocytos, väl i 
cellen så frigörs A delen från endosomen och transporteras till sitt mål i cellen.  

 

HEMOLYSINER OCH CYTOLYSINER  
Hemolysiner och cytolysiner kallas även membranaktiva toxiner. De är toxiner som angriper 
eukaryota cellers membran vilket kan leda till lys och celldöd. De har olika funktioner så som: 

- Porbildning – toxinerna kan bilda porer, dvs hål i cellmembranet som 
förstör/påverkar cellens semipermeabilitet.  

- Klyvning av fosfolipider – fosfolipider i membranet klyvs och ger skador i 
membranet. 

- Extrahering – extrahering av membran komponenter. 
- Signalering – en del av toxinerna signalerar över membranet, binder till en receptor 

som ger upphov till en signalkaskad och respons i målcellen.  
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ENTEROTOXINER 
Enterotoxiner är toxiner som påverkar tarmcellernas funktion och orsakar diarré men även 
sådana toxiner som vid nervpåverkan ger upphov till illamående och kräkningar. Så enkelt 
sammanfattat så påverkar de mag- och tarmkanalen.  
 
Flera av dessa toxiner orsakar diarré genom att påverka signaltransduktionsvägarna i 
enterocyterna vilket leder till mer sekretion av joner och vatten. Andra toxiner skadar eller 
dödar tarmepitelet och orsakar diarré där igenom, eftersom reabsorptionen minskar.  

NEUROTOXINER 
Neurotoxiner inkluderar tetanustoxin från clostridium tetani och botulinumtoxin fron 
clostridium botulinum. Trots att de ger olika effekter har de samma verkningsmekanism, de 
bryter ned proteiner (SNAP25 och synaptobrevin) som behövs för att frisätta 
neutotransmittorer. Botulinumtoxin = pares gen hämning av acetylcholin. Tetanustoxin = 
tonisk pares dvs kramp, tetanus genom inhibering av inhibitoriska interneuron. 

CYTOTOXINER 
Cytotoxiner är giftiga och dödar eller allvarligt skadar den cell de ger sig på men kan inte 
kategoriseras som neurotoxin, enterotoxin eller membranaktiva toxiner.  

SUPERANTIGENER 
Är toxiner som kan överstimulera immunsystemet genom att frikoppla den specifika 
immunresponsen som immunceller ofta behöver ha, istället blir det ett ospecifikt överaktivt 
immunsystem. Det som händer är att en polyklonal aktivering av T-celler sker genom att 
MHC II på antigenpresenterande celler korsbinder med T-cellsreceptorer. Det leder i sin tur 
till frisättning av cytokiner i stora mängder vilket leder till systemisk inflammation och 
sepsissyndrom.  

BAKTERIERS STRATEGIER FÖR ATT MOTSTÅ DET ADAPTIVA FÖRSVARET 
Srategierna patogena bakterier har på det konstitutiva immunförsvaret kommer att påverka 
antikroppsbildning och det adaptiva immunförsvarets utveckling. Det finns olika sätt som 
patogena bakterier utöver detta påverkar det adaptiva immunförsvaret bland annat genom 
påverkan på reglering av MHC klass II, proinflammatoriska cytokiner, hämmad prolifirering 
och aktivering av CD4+ t-celler, enzymer som bryter ned sekretoriska IgA. En del bakterier 
ändrar sina antigena egenskaper mycket snabbt så att nya varianter uppträder under pågående 
infektion vilket gör de svårt att få infektionen att läka ut.  
 
REDOGÖRA FOR GRUNDLÄGGANDE HYGIEN PRINCIPER OCH STERILITETS BEGREPPET. 
(S2)  

SÄTT SOM MIKROBER/SJUKDOMAR KAN SPRIDAS  
- Direkt kontakt – via kontakt med blod och andra kroppsvätskor, kontakt utan 

skyddshandskar med patienter med skabb, öppna sår eller patienters slemhinnor.  
- Indirekt kontakt – mikrober som sprids med hjälp av objekt. Exempelvis om 

vårdpersonal inte har rätt handhygien mellan patienter, medicinsk utrustning som 
inte rengjorts, desinficerats eller steriliserats.  

- Droppar (aerosol) – droppar från luftvägar som innehåller patogener som avges vid 
hostningar, nysningar, talande och medicinska procedurer. 
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- Luftburet – luftburen överföring som inte behöver vara i droppar, de finns kvar i 
omgivningen ett långt tag och sprid över stora ytor. Face-to-face kontakt behövs inte 
för att smittas. Det behövs speciella ventilations system för att förhindra spridning.  

GRUNDLÄGGANDE HYGIEN PRINCIPER 
- Handhygien  
- Respiratorisk hygien/hostetikett (hosta i armvecket)  
- Personlig skyddsutrustning (PPE) 
- Säker injektions praxis 
- Miljö 

STERILITETS BEGREPPEN  
- Sterilisation – dödande eller borttag av alla levande organismer (inklusive sporer) 

samt virus. 
- Desinfektion – minskandet av bakterier och virus så att de inte kan ge upphov till en 

infektion, dvs eliminering av de mesta av mikroberna. 
 
KUNNA GRUNDERNA FÖR VIRUS UPPBYGGNAD (FÖR NOGGRANNARE BESKRIVNING SE  MÅL NEDAN) ,  

REPLIKATION, PATOGENES OCH SPRIDNING. (S2)  

Det finns fler än 200 olika humanopatogena virus identifierade idag, de har alla hög 
spridningspotential och ofta saknas vaccin för dem och endast en symptomlindrande 
behandling kan ges till de som insjuknar. Vissa virus orsakar snabbt övergående akuta 
sjukdomar så som influensa och rhinovirus och efter det blir man immun mot exakt samma 
virus igen, dock kan man insjukna i influensa igen då viruset modifieras. En del andra virus så 
som herpesvirus och HIV orsaker ett livslångt persisterande infektioner.  

Virus är obligata intracellulära parasiter, de måste infektera en värdcell för att överleva och 
reproducera eftersom en viruspartikel bara är en transportbehållare som överför 
virusgenom till värdcellen. De kan inte själva producera energi eller proteiner. De bildas 
genom en spontan sammansättning av nysyntiserade komponenter i värdcellen och till 
skillnad från bakterier kan ett virus ge upphov till uppemot tusentals viruspartiklar.  

Virus behöver som nämnt ovan en levande cell, eftersom virus bara är en liten partikel som 
innehåller arvsmassa (RNA eller ibland DNA) vars uppgift egentligen bara är till för att föra 
arvsmassan från en cell till en annan. När viruset kommer in i en levande cell kommer 
kopiering av arvsmassa och mRNA ske (lite olika exakt hur för RNA och DNA virus), mRNA 
kommer användas för syntes av proteiner som kan bygga upp nya viruspartiklar. Sedan kan 
viruset träda ur cellen för att smitta vidare, hur detta sker beror lite på viruset och om de har 
ett hölje eller ej.  
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 VIRUS OCH SPRIDNING  
VIRUSSJUKDOMENS KLINISKA FENOTYP:  

 
Ett och samma smittoämne som infekterar människor kan ge olika utfall ska kliniska 
fenotyper. Det finns olika faktorer som påverkar detta.  

- Mikroben – vilken typ och virulens av patogenen (virusstam), men även hur det tar 
sig in och vad de har för målvävnad och om de är möjligt för viruset att ta sig dit. Hör 
spelar även cell- och vävnadstropism in, dvs vilka celler eller vävnader som kan 
infekteras och skadas. Detta beror på närvaron av virusreceptorer 
(mottaglighet/susceptibility) och cellens lämplighet för replikation och protein syntes 
(medgivande/permissiueness)  

- Expositionsfaktorer – dvs hur mycket man exponerats för mikroben, större doser kan 
leda till allvarligare fenotyp. 
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- Virulensfaktorer – vad för virulensfaktorer som viruset har, deras cytopatiska 
förmåga (cellskada) m.m  

- Genetiska faktorer – vad för gener värden har spelar stor roll i om, man blir smittad 
eller ej. Det finns dem som har en förändring i gener ex FUT2 som gör att man inte är 
mottaglig för vissa sjukdomar (FUT2 = vinterkräksjukan)  

- Icke genetiska faktorer – saker som underliggande sjukdomar, livsstil så som rökning, 
fetma mm eller om man är immunosupprimerad påverkar den kliniska fenotypen.  

 
INTRÄDESPORTAR FÖR VIRUS: 

- Huden – ofta ett bra skydd 
- Andningsvägar – aerosol smitta eller händer (hand till mun eller näsa) 
- Slemhinnor – ögon eller sexuell kontakt  
- GI-kanalen – föda, vatten och händer. Måste klara pH och gallsyrorna  
- Blod – via vektorer (orena verktyg ex kanyler), iatrogent (orsakat av vården ex 

kirurgi), insektsbett (zika virus)  
- Placenta – viruset måste kunna ta sig över barriären.  

 
OLIKA SPRIDNINGSVÄGAR FÖR VIRUS: 
Överföring till nya celler i samma värdorganism genom; 

• lokal spridning 
• viremi (via blodet) 
• hematogen spridning via infekterade blodceller 
• neuronal spridning (t.ex. från CNS ut i periferin) 

 
Överföring till nästa värdorganism; 

• horisontellt mellan olika människor 
• horisontellt som zoonos (mellan djur), ibland via vektorer (fästingar, mygg) mellan 

djur 
• vertikalt till foster via placentan eller bröstmjölk 

 
SMITTSAMHET OCH SMITTSPRIDNING: 
 

- Virus egenskaper: 
o hög smittsamhet (ex. mässling) som ger akut sjukdom, med effektiv immunitet, 

snabb eliminering av sjukdom 
o låg smittsamhet (ex HIV som är kroniskt), ineffektiv immunitet där viruspartiklar 

persisterar 
 

- Mängden inoculum eller infektionsdos 
 

- Immunitet i befolkningen 
o Flockimmunitet à tillräckligt många har blivit immuna genom vaccinering 

eller exponering så att de inte längre finns förutsättning för snabb 
smittspridning.  

o Brist på immunitet leder till epidemier  
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o Endemisk à sjukdomar som kan forsätta sprida sig för att de föds tillräckligt 
många i en population. Ex mässling behöver att de finns ca 300 000 
mottagliga för att kunna spridas i ett land (endemisk)  

o Olika grad av vaccinering för att uppnå flokimmunitet. Mäsling behöver ca 
90% andra virussjukdomar bara 70% 

VIRUSSJUKDOMENS OLIKA STADIER: 

1. Infektion (inträde i kroppen) 
2. Inledande primär replikation av viruspartiklar 
3. Aktivering av medfödda (innata) immunförsvaret 
4. Inkubationsperiod då viruset förökas och ev. sprids till sekundär (egentlig) 

målvävnad 
5. Replikation i målvävnaden, leder till karaktäristiska sjukdomstecken (ex. hepatit-virus 

kan infektera luftvägar, men ger symtom först när det börjar replikeras i hepatocyter) 
6. Immunsvar som begränsar och ev. bidrar (immunpatogenes) till sjukdom 
7. Virusproduktion i en vävnad som frisätter virus, smittbarhet till andra celler, för att i 

förlängningen kunna smitta en annan individ 
8. Tillfrisknande (med immunisering) eller persisterande infektion 

FÖRSTÅ SKILLNADER I UPPBYGGNAD MELLAN OLIKA VIRUS OCH DESS BETYDELSE, 
SPECIELLT RNA RESPEKTIVE DNA VIRUS, HÖLJEBÄRANDE OCH ICKE-HÖLJEBÄRANDE 
VIRUS (S3)  

Virus kan se väldigt olika ut, de har olika former, storlekar och en del har höljen medan 
andra inte har de. Men alla virus har en nukleinsyra (virusgenom) och en kapsid som skyddar 
nukleinsyran.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1. De viktigaste DNA virusfamiljerna 
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KAPSIDEN 
Kapsiden är ett proteinskal som skyddar nukleinsyran från omgivningen ex från 
temperaturer, proteaser, detergenter, pH och torka. Den är uppbyggd av många kopior av 
ett fåtal proteiner, dessa proteiner organiseras i enheter som kallas kapsomerer. De samlas 
på ett symmetriskt sätt kring nukleinsyran och kan bilda kosahedral eller helikal symmetri. 
Den kosahedrala symmetrin är mer stabil.  
 

 
 
För virus utan hölje ger kapsiden ett starkt skydd, den innehåller även proteiner som kan 
binda till målceller som de ska infektera.  
 

Figur 2. De viktigaste RNA virusfamiljerna 
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VIRUS HÖLJET 
Virus höljet är ett dubbelt lipidlager från värdcellen som viruset tillförskaffar sig via 
avknoppning från ex. cellytan, kärnmembranet eller organeller så som golgi och ER. 
Membranet modifieras genom inkorporering av virusproteiner (spikes). Dessa spike 
proteiner sitter i höljet och binder till specifika cellulära receptorer på målcellens yta.  
 
Höljet har följande funktioner:  

- Bindning till receptorer på målcellens yta 
- Skyddar nukleokapsiden, särskilt viktig för helikala nuklekapsider då de är mindra 

stabila  
- Det höljebärande virusen är bra då det kan vara lättare för viruset att 

välja/identifiera vilka celler den ska infektera då de finns en större frihet i att variera 
ytstrukturen och också lura immunsystemet 

- Höljebärande virus är till viss del känsligare än nakna (icke-höljebärande) virus då 
höljena är lätta att lösa upp mha tvål, alkohol m.m  

- Cellen måste inte lysera vid frisättning av viruspartiklar, dock sker det oftast ändå.  
Nakna virus Höljebärande virus 

- Mer stabila i omgivning 
- - lysering vid frisättning  

- Mer känsliga i omgivningen, 
påverkar spridningsväg  

- Avknoppning, dvs måste inte lysera 
 

NUKLEINSYRAN/VIRUSGENOMET  
Virusgenomet är jämfört med högre stående organismer:  

- Litet – de tillåter snabb replikation, ger liten volym vid inpackning och leder till förre 
replikationsmisstag hos RNA virus.  

- Kompakt – optimal användning av kodande förmåga, har inte introner, har ibland 
överlappande läsramar och kan ibland transkriperas i båda riktningarna.  

 

SKILLNADER DNA OCH RNA VIRUS 
DNA virus RNA virus 

- DNA-polymeras à proofreading à 
genetiskt stabila 

- Replikation i cellkärnan (undantag 
pox virus) 

- Ofta kroniska, latenta infektioner 
vilket påverkar strategin för 
spridning och unvikande av 
värdcellens immunförsvar.  

- RNA-polymeras à ingen 
proofreading à mutationsbenägna  

- Replikation i cytoplasma 
- Ofta akuta och symptomatiska 

infektioner vilket påverkar 
strategin för spridning och 
unvikande av värdcellens 
immunförsvar. 

 
Alla virus måste skapa proteiner, dvs de måste skapa mRNA först. Metoden för detta skiljer 
sig beroende på om det är ett DNA- eller RNA-virus. Produktionen av mRNA beror alltså på 
vilken typ av arvsmassa, vilket i sin tur avgöra vilka viruskodande polymeras enzymer som 
behövs.  
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KLASSIFICERING AV VIRUS  
- Biokemiska egenskaper – struktur och replikation (viktigaste mest vetenskapliga och 

taxonomiska)  
- Struktur – morfologi, storlek och typ av nukleinsyra 
- Sjukdom – ofta använt kliniskt, vilken sjukdom de orsakar kan ha olika biokemiska 

egenskaper  
- Överföringssätt – insekter ex 
- Värdorganism (host range) – djur, människa, fågel, växt 
- Vävnad eller organ (tropism) 

 
TAXONOMIBEGREPP 

- ordning (-virales) à  Herpesvirales 
- familj (-viridae) à Herpesviridae 
- släkte (-virus) à Simplexvirus 
- art (virus) à Herpes simplex typ 1 och typ 2 
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IMMUNOLOGI 
MEDFÖDD (INNATE) IMMUNITET OCH INFLAMMATION  

FÖRSTÅ PRINCIPIELLA SKILLNADER MELLAN DET MEDFÖDDA (INNATA) OCH ADAPTIVA 
IMMUNFÖRSVARET (S2)  

Cellerna i immunförsvaret bildas från en hematopoetisk stamcell, men delas i två olika grenar den 
myeloida och den lymfoida grenen. De leukocyter (vitablodkroppar) som bildas genom dessa två 
grenar kan delas upp i två olika huvudgrupper: Det konstitutiva/innata immunförsvaret som även 
kallas det inbyggda eller medfödda immunförsvaret samt det adaptiva eller förvärvade 
immunförsvaret.  
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Innata immunförsvaret Konstitutiva immunförsvaret 
- finns på plats i vävnaderna från början  
- snabbt svar, inom minuter  
- vi föds med en mängd färdigutvecklade 

celler och ärver generna som styr 
viktiga receptorproteinersom i dessa 
celler ska känna av om vi blir 
infekterade. 

- Utvecklas via myeloida grenen. 
Innehåller makrofager, dendritiska 
celler, granulocyter och monocyter. 

- Utgörs av T-celler, B-celler och 
plasmaceller  

- Kräver att de aktiveras och mognar 
samt genomgår kolonal expansion  

- Har minnes celler 
- Utvecklar speciella antikroppar för olika 

antigener 
- Ger ett specialiserat, anpassa och 

effektivt försvar 
- Immunologiskt minne. 
- Långsammare försvar 
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BESKRIVA HUR DET MEDFÖDDA FÖRSVARET AKTIVERAS OCH PÅ VILKET SÄTT DET KAN 
KOMMUNICERA MED DET ADAPTIVA SYSTEMET (S3)  
Exempel från inflammations seminarium, Kim är och badar och kliver på en glasbit. Vad 
händer under de första timmarna med hennes immunförsvar.  
 
När Kim kliver på glasbiten så kommer det med den in massvis av bakterier, i vår hud finns 
det mastceller, dendritiska celler och makrofager som när detta sker snabbt aktiverar det 
konstitutiva immunförsvaret.  
 
Anledningen till att de dendritska cellerna, makrofagerna, mastceller och även en del 
neutrofiler aktiveras är att de har toll-like-receptors som känner igen bland annat LPS 
(lipopolysackarider) och bakteriernas flageller. Den här aktiveringen leder till att cytokiner 
secerneras, cytokinerna leder till att en inflammation bildas i området och lockar dit fler 
celler. Inflammationen leder till en påverkan på endotelcellerna som gör att flera celler kan 
ta sig ut till det inflammerade området. Komplemetimmunförsvaret kommer att läcka till 
området från kärlen och börja arbeta med bakterierna. 
 
Där kommer makrofagerna att fagocytera, de dendritiska cellerna använder sig av 
fagocytos/pinocytos, neutrofilerna avge granulocyter för att signalera till andra delar av 
immunförsvaret (när neutofilerna exocyteras dör de, detta är det som bildar var i sår) och 
mastcellerna kommer avge histamin som bla bidrar till att uppreglera immunsystemet. 
Kemokiner kommer bildas i lymfkärlen som tar sig via lymfan och börjar aktivering av 
komplement och adaptiva försvaret.   
 
Kommunikationen mellan de olika försvarscellerna sker i lymfknutorna, mjälten samt i 
lymfatisk vävnad i anslutning till slemhinnor. 
 
AKTIVERING AV DET KONSTITUTIVA IMMUNFÖRSVARET OCH 
NEDREGLERING AV IMMUNRESPONSEN: 
Kemokiner tar sig till lymfnoderna via lymfsystemet där dendritiska cellen som är APC 
(antigenpresenterande celler) producerar kemokiner så att T-celler hittar den. Där 
presenterar sin MHC II eller MHC I med antigen för en T-cell som aktiveras, iom att den har 
både MHC I och II kan den aktivera både T-CD8+ och T-CD4+. Blir CD8+ aktiverad så lämnar 
den lymfnoden för att ta död på infektionen, CD4+ ger T-hjälparceller som kan aktiver B-
celler.  
 
Den åker mot B-cells området och aktiverar follikelära dendritska celler (FDC) som binder till 
många antigen, B-celler testar om de kan binda med sina receptorer mot antigenet. Vid 
matchning tar de upp antigenet och visar de för Th2 celler och då bildas ett groddcentra. I 
groddcentrat kommer plasmaceller och B-minnesceller bildas, plasmacellerna producerar 
IgM som är mer ospecifika antikroppar. Detta tar 1-2 veckor. 
 
Immunrespons ned regleras via T-regulatoriska celler som bla producerar cytokinen IL-10 
som stänger av B-celler och TGF-ß som bidrar till att undertrycka immunförsvaret. Dessa är 
viktiga för att hindra autoimmun sjukdom samt för att sätta stopp för immunförsvaret när de 
vunnit över en bakterie. T-reg kallades tidigare supressorcell.  
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BESKRIVA DET MEDFÖDDA IMMUNFÖRSVARET INKLUSIVE BARRIÄRFUNKTIONER, 
SLEMHINNEIMMUNITET, ANTIMIKROBIELLA PEPTIDER, KOMPLEMENTSYSTEMET, 
FAGOCYTERANDE CELLER SÅSOM NEUTROFILER OCH MAKROFAGER. (S2)  
Huden och slemhinnor fungerar som barriärer mot de flesta infekterande organismerna. Fria 
fettsyror som produceras i talgkörtlar och från organismer på hudens yta, mjölksyra i 
perspiration samt det låga pH:t och den relativt torra miljön på huden är ogynnsamma 
förhållanden för de flesta organismer.  
 
Det mukösa epitelet som täcker öppningar i kroppen skyddas av mukösa sekret och cilia. I de 
övre luftrören fastnar större luftburna partiklar i slemhinnan som kontinuerligt transporteras 
mot munnen av cilia. Små partiklar som når alveolerna fagocyteras av makrofager och 
transporteras bort ur luftrummet. Antimikrobiella substanser (defensins, lysozymer och 
lactoferrin) som hittas i mukösa ytor (t.ex. tårar, saliv och slem) förser också med skydd. 
Lysozym inducerar lysis av bakterier genom att klyva det polysackarida ryggraden av 
peptidoglykan hos grampositiva bakterier. Lactoferrin, ett järnbindande protein, berövar 
mikrober från järnet de behöver för tillväxt. Andra metallbindande proteiner finns för att 
förhindra tillväxt av bakterier och jäst (transferrin, caprotectin t.ex.) Defensins och 
cathelicidins är peptider som produceras av neutrofiler, epitelceller och andra celler och är 
giftiga för många mikrober. Defensins är små (ca 30 aminosyror) katjonaktiva peptider som 
kan splittra membran, döda bakterier och svamp samt inaktivera virus.  
 
Komplementsystemet är ett alarm och vapen mot infektion och är särskilt viktig mot 
bakteriella infektioner. Komplementsystemet kan aktiveras direkt av bakterier och 
bakteriella produkter (alternate or properdin pathway) via lectin som binder till socker på 
bakterien eller svampcellens yta (mannose-binding protein) eller via komplex av antikropp 
och antigen (classical pathway). De tre vägarna förenas vid en enad knutpunkt, aktivationen 
av C3 komponenten. Aktivering från en pathway leder till en kaskad av proteolytiska event 
som klyver proteinet till en ”a” och ”b” samt andra subenheter. A subenheterna (C3a, C5a) 
attraherar (kemotaktiska faktorer) fagocytiska och inflammatoriska celler till platsen, tillåter 
åtkomsten för lösliga molekyler och celler via ökning av vaskulär permeabilitet (C3a, C4a, 
C5a) och aktiverar responser. B subenheterna är större och binder till agenten för att främja 
deras fagocytos (opsinization) och eliminering samt bygga en molekylär borr som direkt kan 
döda den infekterande agenten.  
 
Den syra miljön av magen, blåsan och njurarna samt gallan i tarmarna inaktiverar många 
bakterier och virus. Urinflöde begränsar också upprättandet av en infektion.  
 
Kroppstemperatur, framförallt feber, begränsar och förhindrar tillväxten av många mikrober, 
främst virus. Immunsystemet fungerar också bättre vid högre temperaturer.  
 
Medfödda försvarets bakteriedödande funktioner 
- antimikrobiella peptider och proteiner (kroppsegna antibiotika) 
- komplementsystemet 
- fagocytos och oxidativt dödande 
 
Mekanismer med vilka AMP dödar 
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positiv nettoladdning hos antimikrobiell peptid attraheras till neg laddade mikrobiella 
membran amfipatisk funktion gör att peptiden orienterar sig i cellmembranet på ett visst 
sätt och stör då organisationen där, integriteten hos mikrobens membran störs. 
 
FÖRSTÅ KONCEPTET KRING REKRYTERING AV LEUKOCYTER MED HJÄLP AV KEMOTAXIS, 
SAMT ROLLEN HOS ADHESIONSMOLEKYLER PÅ LEUKOCYTER OCH ENDOTELCELLER (S2)  
Kemotaxiska faktorer producerade i respons till infektion och inflammatoriska responser, 
som komplementsystemet, bakteriella produkter och kemokiner, är starka kemoattraktanter 
för neutrofiler, makrofager och i senare stadier lymfocyter. Kemokiner är små 
cytokinliknande protein som dirigerar migrationen av vita blodkroppar till platsen av 
infektion, inflammation eller andra vävnader. Kemokiner binder till specifika G 
proteinkopplade receptorer och etablerar en tydlig väg att följa för att nå rätt plats. I 
kombination med TNF-α får kemokiner endotelceller i kapillärerna nära 
inflammationsplatsen att uttrycka komplementära adhesionsmolekyler som får leukocyter 
att sakta ner, rulla, fästa till endotelet och röra sig igenom kapillären för att nå platsen av 
inflammationen i en process som kallas diapedesis.    
 
 
IMMUNOLOGISKA SJUKDOMAR  

FÖRSTÅ OCH BESKRIVA BEGREPPEN TOLERANS OCH AUTOIMMUNITET (S3)  
Tolerans är ett tillstånd av där immunsystemet ignorerar vissa substanser och vävnader som 
har möjlighet att kunna orsaka en immunrespons (t.ex. maten vi äter).  
 
Autoimmunitet är när immunförsvaret attackerar kroppens egna vävnader med antikroppar 
vilket kan leda till sjukdomar eller bortstötning av organ vid transplantation t.ex.  
 
BESKRIVA DET ADAPTIVA IMMUNSYSTEMET UPPBYGGNAD OCH REGLERING, DESS 
SPECIFIKA T-CELLER OCH B- CELLERS FUNKTION SÅSOM CYTOKINFRISÄTTNING OCH 
CYTOTOXICITET (S3)  

T-LYMFOCYTER 
T-celler, eller T-lymfocyter, spelar en central roll i cellmedierad immunitet. De kan särskiljas 
från andra lymfocyter, som B-celler och NK celler, via närvaron av en speciell receptor på 
deras cellmembran som kallas T-cellreceptor (TCR). ”T” står för thymus vilket är organet 
som är ansvarig för T-cellers mognad.  

PRODUKTION 
När T-cellerna som kommer från benmärgen når thymus har de varken CD4 eller CD8 
(dubbelnegativa T-celler) men de uttrycker båda markörerna (dubbel positiv T-cell) medan 
den mognar i thymus. Under deras utveckling i thymus differentierar dubbelpositiva T-celler 
in till T-celler med antigen CD4 eller CD8 (enkelpositiv), detta är ett kritiskt steg då det är 
under denna tid de utvecklar deras förmåga att särskilja kroppens egna peptider från 
främmande peptider (self from nonself).  
 
Först genomgår cellerna som inte binder MHC/antigen komplex inom 3–4 dagar apoptos. 
Resterande av cellerna genomgår positiv selektion. Detta betyder att T-cellerna som 
prolifererar binder antigen (self- eller nonself) i ett komplex med klass I eller II MHC 
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proteiner. Detta sker i cortex av thymus. Vid denna tid kommer cellerna som är specifika till 
MHC II protein behålla CD4 och förlora CD8 för att bli T-hjälpar celler. T-cellerna som är 
specifika till MHC I protein behåller CD8 och förlorar CD4 för att bli cytotoxiska T-celler.  
 
Efter positiv selektion genomgår cellerna negativ selektion i thymus medulla. Under denna 
process kommer celler som binder med hög affinitet till MHC/självantigen komplex dö via 
apoptos. Detta är viktigt då dessa celler skulle senare ha reagerat med kroppens egna peptider 
och orsakat en autoimmun sjukdom. Celler som binder med låg affinitet till 
MHC/självantigen är tillåtna att lämna thymus. Dessa celler aktiveras sedan endast via hög 
affinitetsbindning till MHC/främmande antigen komplex.  

OLIKA TYPER AV T-CELLER 

CYTOTOXISKA T-CELLER/ KILLER T-CELLS (CD8+) 
Cytotoxiska T-celler är lymfocyter som utsöndrar cytotoxiner och är designade för att döda 
celler som är infekterade med virus eller andra patogen.  

HJÄLPAR T-CELLER (CD4+) 
Hjälpar T-celler hjälper till att avgöra vilken typ av immunrespons kroppen ska ta för att 
attackera ett specifikt patogen. Dessa celler har ingen cytotoxisk aktivitet och dödar därför 
inga infekterade celler eller patogen själva. Istället kontrollerar hjälpar T-cellerna 
immunresponsen genom att dirigera andra celler att utföra dessa uppgifter. De kan reglera 
både den specifika och ospecifika immunresponsen.   
 
Hjälpar T-cellerna dirigerar immunresponsens genom att utsöndra cytokiner. Cytokinerna 
stimulerar proliferation av B-celler och cytotoxiska T-celler, lockar dit neutrofiler och 
aktiverar makrofager.  

REGULATORISKA T-CELLER 
Omkring 10% av CD4+ cellerna är regulatoriska T-celler, flera subtyper har namngetts (t.ex. 
Treg, Tr1 och Th3 celler), alla regulatoriska T-celler har gemensamt i deras förmåga att kunna 
förtrycka immunresponsen och är på så vis viktiga för att upprätthålla den immuna 
homeostasen.  

MINNES T-CELLER 
Minnes T-celler är lymfocyter som har blivit ”erfarna” genom att ha träffat på ett antigen vid 
en tidigare infektion, vaccination eller cancercell. När minnes T-celler träffar på ett patogen 
för den andra gången inleder ett snabbare och starkare immunrespons än den första gången. 
Dessa celler är kritiska för levnadslängden hos specifik immunitet.   

CYTOKINFRISÄTTNING 
CD4+ T-celler främjar expansion av immunresponsen med celltillväxt stimulerande cytokiner 
och definierar typen av respons med andra cytokiner. Det finns olika typer av T hjälparceller 
som definieras av cytokinerna de utsöndrar och responsen de inducerar.  

TH0 CELLER 
Expanderar immunresponsen genom att producera cytokiner som främjar lymfocyttillväxt och 
aktivering av dendritiska celler (bland annat IL-2, interferon-γ och IL-4). IL-2 främjar 
lymfocyt tillväxt och expanderar immunresponsen.  
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TH17 
Medierar antibakteriell och antifungal responser, producerar cytokiner (IL-17, IL-22, IL-6, 
TNF-α) och proinflammatoriska kemokiner som aktiverar epitelceller och neutrofiler samt 
främjar inflammationsresponser.  

TH1 
TH1 respons sker tidigt i respons till infektion och aktiverar både cellulära och 
antikroppsresponser. Aktivering av TH1 responser kräver IL-12 som produceras av 
dendritiska celler och makrofager. TH1 celler kännetecknas av utsöndring av IL-2, IFN-γ och 
TNF-β. IFN-γ är också känd som makrofags aktiveringsfaktor och förstärker TH1 responser 
genom att promota IL-12 produktion. IFN-γ ökar produktionen av IgG och inhiberar TH2 
responser. TNF-β kan aktivera neutrofiler.  TH1 celler inhiberas av IL-4 och IL-10 som 
produceras av TH2 cells. Aktiverade TH1 cellerna kan också uttrycka FasL ligand som kan 
interagera med Fas protein på target celler och främja apoptos samt CCR5 kemokinreceptorn 
som främjar omplacering till platser av infektion. TH1 responser amplifierar 
inflammationsreaktioner och fördröjer delayed type hypersensitivity (DTH) reaktioner genom 
att aktivera makrofager, NK celler, CD8 cytotoxiska T celler och stimulerar tillväxt av B och 
T celler med IL-2. Dessa responser är viktiga för att eliminera intracellulära infektioner men 
är också associerade med cell medierad autoimmun inflammatoriska sjukdomar (t.ex. Crohns 
sjukdom)  

TH2 
TH2 responsen är standard responsen. Den sker senare i respons till infektion och fungerar 
systemiskt genom antikropps medierade responser. TH2 responsen främjar 
antikroppsproduktion som sker i respons på brist på IL-12/IFN-γ signaler. TH2 celler frisätter 
IL-4, IL-5, IL6 och IL-10 cytokiner som främjar humoral responser. Dessa cytokiner stimulerar 
B celler att undergå rekombinationsevents och ändra produktion IgM och IgD till specifika 
typer och subtyper av IgG, IgE och IgA. TH2 responser är associerade med produktion av IgE. 
TH2 kan förvärra infektioner genom att stänga av TH1 responsen för tidigt, TH2 inhiberas av 
IFN-γ. 

FOLLICULAR HELPER T CELLS (TFH)  
Befinner sig I folliklarna i lymfkörtlarna, B cell zonen. De reläar cytokinresponsen från TH1 
och TH2 till B cellerna för att promota produktionen av rätt antikropp. De promotar också 
utvecklingen av germinala center.  

TREG CELLS 
Antigen specifika suppressor celler. Förhindrar utvecklingen av autoimmuna och fanatiska 
responser genom att producera TGF-β och IL-10, hjälper att hålla T-cell responsen under 
kontroll och främjar memory cellutvecklingen. Treg celler är särskilt viktiga för att reglera 
responsen normal flora på huden och i tarmarna.  

CYTOTOXICITET  
Cytotoxicitet är kvaliteten att vara toxisk till celler (t.ex. gift). CD8+ T celler inkluderar 
cytotoxiska T-lymfocyter (CTLs) men de kan också producera cytokiner och påverka 
immunresponser. CTLs är del av TH1 responsen och är viktiga för att eliminera viralt 
infekterade celler och tumörceller. De avger proteiner som övertalar cellerna att genomgå 
apoptos. Granuler som innehåller toxiska molekyler, granzymes (esteraser) och ett 
porformande protein (perforin) rör sig till platsen av interaktion och avger deras innehåll i 
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fickan (immunsynapsen) som formas mellan T-cellen och målcellen. Perforin genererar ett hål 
i målcellens membran för att tillåta granulinnehållet att gå in i cellen och få den att genomgå 
apoptos. CD8+ T-celler kan också initiera apoptos i målcellerna genom interaktion av FasL på 
T-cellen med Fas proteinet på målcellens yta.   
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B-LYMFOCYTER 
B-celler, eller B-lymfocyter, står för produktionen av antikroppar som används av 
immunsystemet för att känna igen främmande patogen.  

PRODUKTION 
Tillskillnad från T-celler mognar B-cellerna i benmärgen. Det börjar med positiv selektion där 
det ses till att B-cellerna har fungerande receptorer. Negativ selektion ser sedan till att dessa 
receptorer inte reagerar på kroppens egna peptider. Om en B-cell skulle reagera med kroppens 
egna peptider kan den antingen genomgå apoptos eller redigering och modifikation av 
receptorn så att den inte längre reagerar på kroppens egna peptider. Om B-cellerna klarar av 
selektionen i benmärgen rör de sig till mjälten för de sista stegen av deras mognad. Där blir de 
naiva mogna B-celler, dvs mogna B-celler som inte har aktiverats.  

B-CELL RECEPTORER (BCR) 

                     
B-cell receptorer är membranbundna monomeriska former av IgD och IgM. För att varje B-
cell ska få en unik BCR (antikropp) använder de genetisk omplacering av gensegment. Den 
variabla regionen av BCR heavy chain utgörs av V, D och J segment medan den variabla 
regionen av BCR light chain utgörs av V och J segment. Genetisk ”shuffling” av alla möjliga 
kombinationer av V-J-D och V-J ger en miljontals unika antigenbindande sites för BCR och 
de efterföljande antikropparna efter aktivering.  

T-CELL INDEPENDENT ACTIVATION 
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T-cell independent aktivering är kortlivad och resulterar inte i produktionen av minnes B-
celler.  
 
Aktivering av B-celler utan hjälp av T-hjälparceller sker när BCR interagerar med T-
independent antigener. T-independent antigener (t.ex. polysackaridkapslar, 
lipopolysackarider) har repetitiva epitopenheter i deras struktur, denna repetition tillåter flera 
BCRs att länkas samman vilket ger den första signalen för aktivering. Eftersom T-
hjälparceller inte är involverade måste den andra signalen komma från andra källor som t.ex. 
interaktion av toll-like receptorer med PAMPs eller interaktioner med faktorer från 
komplementsystemet.  
 
När B-cellen väl aktiverats undergår den klonal proliferation och dess dotterceller 
differentierar in till plasmaceller som producerar antikroppar.   

T-CELL DEPENDENT ACTIVATION 
T-cell dependent aktivering är mer komplex 
än T-cell independent aktivering men den 
resulterande responsen är starkare och 
utvecklar minne.  
 
T-cell dependent aktivering kan ske 
antingen via respons till fria protein antigen 
eller till protein antigen som är associerade 
med intakta patogen. Antigenet tas upp in i 
B-cellen via receptor medierad endocytos 
där det bryts ner och presenteras till T-
hjälparceller i ett komplex med MHC-II 
molekyler på cellmembranet.  
 
När en T-hjälparcell som är specifik för 
samma antigen känner igen antigenet och T-
cellens CD4 molekyl interagerar med MHC 
II på B-cellen sker en koordination som 
kallas för linked recognition.  
När T-cellen aktiverats av linked recognition producerar och utsöndrar den cytokiner som 
aktiverar B-cellen vilket får det att proliferera till klonala dotterceller. Efter flera ronder av 
proliferation stimulerar ytterligare cytokiner differentieringen av aktiverade B-cell kloner in 
till minnes B-celler och plasmaceller.  
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Cytokiner kan också få plasmaceller att byta från IgM produktion till produktion av IgG, IgA 
eller IgE i en process som kallas för isotyp byte (isotype switching).  

NATURAL KILLER CELLS (NK-CELLER) 
NK celler attackerar avvikande celler som t.ex. virus-infekterande celler och maligna celler. 
De utsöndrar det cytolytiska enzymet perforin som formar en por i plasma membranet hos 
målcellen. Proteolytiska enzymer, som t.ex. granzyme, utsöndras in i målcellen där de 
inducerar apoptos.  
 
Om NK celler utsätts för lymfocytsekretion som interleukin-2 och interferon-γ blir de LAK 
celler (lymphokine-activated killer) som är även mer effektiva att döda än NK celler.  

NATURAL KILLER T CELLS (NKT-CELLER) 
NKT celler utgör mindre än 1% av alla T-celler och delar egenskaper med både T-celler och 
NK celler. Känner igen CD1d molekylen som presenterar antigen och binder till egna eller 
främmande lipider och glykolipider.   
 
BESKRIVA IMMUNOLOGISKA SJUKDOMAR SOM HYPER-IGM-SYNDROM, AIDS, 
SEKUNDÄRA IMMUNDEFEKTER, KOMPLEMENTDEFEKTER OCH IGA BRIST (S2)  

HYPER IGM SYNDROM 
Hyper IgM syndrom är en grupp av primära immunbristsjukdomar som karaktäriseras av 
defekt CD40 signalering: vilket påverkar B cellernas CSR (class switch recombination) och 
somatisk hypermutation (cellulär mekanism där immunsystemet adapterar sig till det nya 
främmande elementet). IgM är formen av antikroppar B-celler producerar initialt innan de 
undergår class switching på grund av exponering till ett antigen. Friska B-celler byter 
effektivt till andra former av antikroppar som är bäst för att attackera invaderande bakterier, 
virus och andra patogen men i människor med hyper IgM syndrom fortsätter deras B-celler 
att producera IgM antikroppar då de inte kan byta till en annan typ. Detta resulterar i en 
överproduktion av IgM antikroppar och en underproduktion av IgA, IgG och IgE.  

AIDS 
AIDS (acquired immunodeficiency syndrome) orsakas av en HIV infektion som leder till en 
CD4+ T-cells nivå på under 200 celler/µL eller sjukdomar som orsakats i samband med HIV. 
HIV är ett retrovirus som primärt infekterar komponenter av det mänskliga immunsystemet 
som CD4+ T-celler, makrofager och dendritiska celler. Den förstör CD4+ T-celler både direkt 
och indirekt. Bristen på CD4+ T-celler leder till att man har större sannolikhet att drabbas för 
opportunistiska infektioner och kan också förhindra mognaden av B-cellernas 
antikroppsrespons.  

SEKUNDÄRA IMMUNDEFEKTER 
Sekundära immundefekter är immundefekter man erhållit från till exempel 
immunhämmande mediciner eller miljögifter (t.ex. tungmetaller, bekämpningsmedel 
petrokemikalier.  

KOMPLEMENTDEFEKTER 
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Komplementdefekter är en immunbrist orsakad av avsaknaden av eller suboptimalt 
fungerande av ett av komplementsystemets proteiner. Eftersom komplementsystemet är ett 
komplement och kan av vissa sägas vara överflödig diagnosticeras detta problem sällan.  

IGA BRIST 
Selective immunglobulin A (IgA) deficiency (SlgAD) är en genetisk immunbrist, en form av 
hypogammaglobulinemia. Människor med denna brist saknar IgA, en typ av antikropp som 
skyddar mot infektioner i slemhinnor i munnen, luftvägar och magtarmkanalen. Den 
definieras som en opåvisbar summa serum IgA i samband med normala nivåer av IgG och 
IgM i personer äldre än 4 år gamla. Det är den vanligaste av primära antikroppsbrister och 
de flesta som lider av denna immunbrist fortsätter vara friska under deras liv och 
diagnosticeras inte.   
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INFLAMMATION 

 MEKANISMER VID AKUT- OCH KRONISK INFLAMMATION  

DEFINITION AV AKUT RESPEKTIVE KRONISK INFLAMMATION OCH AV OSPECIFIKT RESP 
SPECIFIKT (GRANULOMATÖS) INFLAMMATIONSSVAR, (S2)  

 

Akut:  

- Snabbt insättande  
- Symptomen borta när agens har 

eliminerats (1-3 veckor)  

 

 

 

 

 

 

Kronisk:  

- Fördröjd respons  
- Följer efter den akuta fasen om agens 

ej eliminerats 
- exempel på kronisk inflammation: 

främmande kropp som talk som 
hamnat i kroppen i samband med 
operation, silikon eller 
kolesterolkristaller som vid 
ateroskleros. 

- Aktivering av adaptiva 
immunsystemen och har då minne 
som snabbt kan aktiveras vid förnyad 
exposition 

- Medieras av lymfocyter 
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Granulomatös inflammation 
- En speciell form av kronisk inflammation  
- Reagerar mot patogena agens som kroppen inte kan bryta ned, avgränsar detta med 

granulom  
- Granulomen är karaktäristiskt uppbyggda av makrofager, epiteloida celle, flerkärniga 

jätteceller och lymfocyter.  
- Exempel på granulomatösa inflammationer: tuberkulos, sarkoidos, främmande 

kropps-reaktioner, chrons och vissa svamp- och prarasitinfektioner.  
 

OLIKA TYPER INFLAMMATORISKA CELLER OCH DESS ROLLER VID DEN 
INFLAMMATORISKA REAKTIONEN (S1)  
Celler vid akut inflammation: 

- Granulocyter  
o neutrofila  
o basofila (mastceller)  
o eosinofila  

- Makrofager  
- Trombocyter  
- Endotelceller 

 

Celler vid kronisk inflammation   
- T-och B-lymfocyter  
- plasmaceller  
- makrofager  
- eosinofila granulocyter  
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- endotelceller  
- fibroblaster 

 

GRANULOCYTER 
Granulocyter är speciellt bra på exocytos – att släppa ut granula för att signalera till 
immunsystemet eller till bakterien. (När neutrofiler exocyterar dör de ofta – visas i ett sår som 
var). 

NEUTROFILER 
- utgör 50 – 70 % av antalet cirkulerande leukocyter 
- effektiva fagatocyter 
- neutrofili vid bakteriella inflammationer  

BASOFILA (MASTCELLER) 
- Binder IgE antikroppar  
- Aktiverar allergisk inflammation  
- Bildar histamin, leukotriener, kemotaktisk faktor för eosinofila granulocyter 

EOSINOFILA  
- deltar vid allergiska inflammationer och inflammation orsakad av parasiter.  
- ej fagocyterande 
- sekretion av cytotoxiska proteiner 

MAKROFAGER 
Makrofager är speciellt bra på fagocytos (äta upp). De kan både fagocytera döda celler och 
bakterier. Har MHC klass 2. 

- producerar mediator-substanser t ex prostaglandiner, leukotriener, cytokiner  
- fagocyterar skadad vävnad  
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- inducerar T-cells medierat immunsvar dvs. Kronisk inflammation via antigen-
presentation (även dendritiska celler gör detta)  

- Stimulerar läkning 
- Makrofager kan vara pro (M1)-eller antiinflammatoriska (M2) 

 
M1 dödar mikrober, kan åstadkomma vävnadsskada och deltar i cellulär immunitet. 
M2 är med i sårläkning, bildning av granulom och försvagning av inflammationen. 
De är reglerade med: 
- Transktriptionsfaktorer som HIFalfa och Stat 6 
- Cytokiner – vissa cytokiner inducerar HIF1alfa, andra STAT6 
 
Man tror att det i början i ett inflammatoriskt svar att det är M1-makrofager i början och 
sedan, i slutet differentierar makrofagern och blir mer en M2-makrofag. Ibland kan det gå 
snett, har man i cancer mycket M2-makrofager är det associerat med sämre prognos. 

TROMBOCYTER  
Exponering av kollagen samt den ”kladdiga” ytan av endotelcellerna får trombocyter att 
fästa sig till kärlen och bli aktiverade. Aktivering av trombocyter orsakar en formförändring 
och aggregering av trombocyter till varandra och det exponerade kollagenet. Trombocyterna 
kontraherar och avger deras vesikel innehåll (degranulation) vilket orsakar direkta och 
långsiktiga effekter.   
 
ADP och prostanoiden tromboxan A2, som utsöndrats av trombocyterna tillsammans med 
det exponerade kollagenet stimulerar ytterligare trombocyt aggregering och degranulation 
vilket slutligen formar en trombocytplugg. Andra granula innehåll har ytterligare roller. 
Serotonin och tromboxan A2 stimulerar vaskulär kontraktion, utsöndrade 
koaguleringsfaktorer och Ca2+ spelar roller i efterföljande koaguleringskaskaden och 
platelet-derived growth factor (PDGF) stimulerar kärlsreparation.  
 
Den positiva feedback loopen som stimulerar ytterligare trombocyt aggregering och 
degranulation är dämpad av prostacyklin, ett prostaglandin som utsöndras av de skadade 
endotelcellerna och inhiberar trombocytaktivering, och via cirkulerande enzymer i blodet 
som bryter ned ADP.  

ENDOTELCELLER 

Växer in över trombocytpluggen vid akut inflammation vid sår. 

B-CELLERNA (B-LYMFOCYTER) 
B-cellerna (de naiva B-cellerna) kan dela på sig och ge upphov till massiv med dotterceller. 
Av dottercellerna selekteras den bästa dottercellen ut som binder till en specifik antigen som 
finns just då i kroppen och blir då en plasmacell. Plasmaceller producerar antikroppar som 
kan släppas löst i kroppen. Har MHC klass 2 

T-CELLER (T-LYMFOCYTER)  

CD4 
CD4 producerar extra mycket cytokiner (immuncellers sätt att samtala). När de blir aktiverade 
för att producera cytokiner kallas de för T-hjälparceller. 
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T-HJÄLPARCELLER 
T-hjälparceller kan delas upp i Th1 eller Th2 beroende på vilken ”hjälp” de ger. TH1 
producerar cytokiner som hjälper det konstitutiva cellerna (såsom makrofager). TH2 bildar 
cytokiner som hjälper B-celler. Släpper ut bland annat IL-4 som aktiverar B-celler. 

T-REGULATORISK CELL 
T-regulatorisk cell, kallades tidigare för supressorcell, producerar cytokinen IL-10. Reglerar 
negativt– stänger av B-celler. Dessa är viktiga för att hindra autoimmun sjukdom och när 
immunförsvaret har vunnit över en bakterie – för att säga stopp. 
 
LOKALA OCH GENERELLA SYMPTOM PÅ INFLAMMATION OCH DESS CELLULÄRA OCH 
MOLEKYLÄRA ORSAKER; (S3) 
- KÄRLREAKTIONER (DILATATION, EXSUDATION); 
- LEUCOCYT-ENDOTEL INTERAKTIONER, 
- EMIGRATION OCH KEMOTAXIS, 
- FAGOCYTOS OCH ELIMINATION AV SKADEAGENS,  
- SPRIDNING AV AGENS, SEPSIS,  
- REPARATIV FAS; SÅRLÄKNING, REGENERATION, GRANULATIONSVÄVNAD, 
ÄRRBILDNING. 

 
De klassiska tecken och symtom för en inflammation är: rödhet (rubor), värme (calor), 
smärta (dolor), svullnad (tumor) och minskad funktion (functio laesa).  
 
Akut inflammation är en tidig försvarsmekanism för att tygla infektionen, minska dess 
spridning och aktivera följande immunsvar. Inflammation kan aktiveras av respons av 
farosignaler som kommer från infektion och skadad vävnad. Mastceller i respons avger 
histaminer, TNF-α och prostaglandiner vilket ökar permeabiliteten hos kapillärerna. Med 
kemokiner, IL-1 och komplement, kan dessa agenter aktivera den akuta 
inflammationsresponsen.  
 
Det finns tre huvudsakliga event in en akut inflammation:  
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1. En expansion av kapillärer för att öka blodflöde, dilatation (orsakar rödhet och avger 
värme) 

2. Ökar permeabiliteten av den mikrovaskulära strukturen vilket tillåter vätska, plasma 
protein och leukocyter från cirkulationen att lämna kapillärerna (orsakar svullnad 
eller ödem)  

3. Rekrytering av neutrofiler och deras ackumulering samt respons till infektion 

Den inflammatoriska responsen är fördelaktig men är associerad med smärta, rödhet, värme 
och svullnad och kan också orsaka vävnadsskada. Vävnadsskada orsakas till viss del av 
komplement och makrofager men främst neutrofiler och deras produkter. Döda neutrofiler 
är den huvudsakliga komponenten av var (sårvätska, exsudat; ödemisk vätska med hög 
proteinhalt som innehåller inflammatoriska celler och kan ofta ses tidigt vid akut 
inflammation). Kininer och koaguleringsfaktorer som inducerats av vävnadsskada är också 
involverad i inflammation. Dessa faktorer ökar vaskulär permeabilitet och är kemotaxiska för 
leukocyter. Produkter av arakidonsyra metabolismen påverkar också inflammation. COX-2 
och 5-lipooxygenas konverterar arakidonsyra till prostaglandiner (COX-2) och leukotriener 
(5-lipo) som kan förmedla i stort sätt alla aspekter av akut inflammation. 
Inflammationsprocessen kan följas via snabba ökningar i akut-fas protein, särskilt C-reaktivt 
protein (som kan öka 1000-falt inom 24 till 48 timmar) och serum amyloid A.  

 
Kemokiner och TNF-α kommer aktivera uttrycket av selectiner och intercellulära 
adhesionsmolekyler på endotelet nära inflammation och deras ligander på neutrofiler: 
integrins, L-selectin och LFA-1). Neutrofilerna kommer att börja rulla längst endotelet för att 
sedan progressivt binda tightare innan den kan röra sig igenom i en process som kallas för 
diapediesis. Hela processen ifrån där leukocyten rör sig från cirkulation till platsen av 
inflammation kallas för extravasation. Epitelceller, Langerhans celler och makrofager som 
aktiveras av mikrober och interferon-γ producerar TNF-α och andra cytokiner och kemokiner 
som främjar diapedesis. Receptorer som binder till kemokiner tillåter leukocyterna att röra 
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sig i rätt riktning för att nå infektionskällan.  
 
När makrofager och neutrofiler stöter på främmande agenter (t.ex. bakterier) som kan binda 
in till deras mönsterigenkännande receptorer (t.ex. Toll-like receptorer (TLR) och C-type 
lectin receptorer (CLR)) initierar de fagocytos. Vid inbindning på receptorn kommer actin-
myosin cytoskelettet ändra struktur för att kunna endocytosera receptorn med mikroben 
inbundet. Detta producerar en fagosom som slår samman med lysosomer för att producera 
en phagolysosom som bryter ner mikroben. Nedbrytning kan ske via enzymberoende 
degradering eller ROS beroende.  

Cytokinstormar genereras av en överväldigande frisättningen av cytokiner i respons till 
bakteriers cellväggskomponenter (framförallt LPS), toxic shock toxiner, och vissa virala 
infektioner. Om mikrober lyckas ta sig in i blodomloppet leder till att en stor mängd 
komplement C5a och cytokiner produceras och fördelas genom hela kroppen. C5a och TNF-α 
främjar vaskulär permeabilitet, neutrofil aktivering och aktivering av koaguleringspathwayn. 
Dendritiska celler i plasman producerar en stor mängd inflammatoriska cytokiner och IL-12 i 
respons till bakteriella PAMPs. Endotoxin är en särskilt potent aktivator av celler och 
inducerar cytokinproduktion och sepsis. Cytokinstormar kan också ske vid abnormal 
stimulering av T-celler och antigenpresenterande celler via superantigen som produceras av 
S. aureus eller Steptococcus pyogenes. Vid viremia, kommer stora mängder IFN-α och andra 
cytokiner produceras av plasma DCs och T-celler.  
 
Även fast cytokiner kan vara fördelaktiga på en begränsad och lokal basis kan allt för höga 
mängder i blodet leda till livsfarliga inflammatoriska trauman genom hela kroppen. Mest 
signifikant, ökar den vaskulära permeabiliteten vilket kan leda till läckning av vätska från 
cirkulation in i vävnad och orsaka chock. Septisk chock är en konsekvens av cytokinstormar 
och kan attribueras till aktionerna av de stora kvantiteterna av C5a och TNF-α. 

INFLAMMATORISKA AGENS, (S1)  
Agens är latin för handlande, verkande och sätta i gång. Det är en verksam eller utlösande 
faktor för en inflammation exempelvis ett smittämne som bakterier, svampar, virus, 
immunreaktioner och cellskador. Inflammatoriska agens inducerar larmsignaler som i sin tur 
aktiverar som ger upphov till inflammationen.  
 
KLINISKA OCH MORFOLOGISKA KLASSIFIKATIONSGRUNDER (S1)  
- (AKUT, KRONISK, SERÖS, FIBRINÖS ETC), 
- VASOAKTIVA OCH KEMOTAKTISKA MEDIATORSUBSTANSER,  
- INFLAMMATORISKA VÄVNADSREAKTIONER (LYMFADENIT, LYMFANGIT, ULCUS), 
- GRANULOMATÖS (”SPECIFIK”) INFLAMMATION 
 
VERKNINGSMEKANISMER FÖR ANTI-INFLAMMATORISK TERAPI, (S1)  
Längre förklaringar på dessa finns under farmakologi avsnittet. 

NSAID 
NSAID har en antiinflammatorisk effekt kombinerat med analgetisk och antipyretisk effekt. 
De verkar som COX hämmare och påverkar bildandet av prostaglandiner. Den 
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antiinflammatoriska effekten sker genom att minska produktion av PGE2, PGI2 och PGD2. 
Detta leder tilll minskad vasodilatation som i sin tur leder till minskat blodflöde och rodnad. 

PARACETAMOL 
Har en liten antiinflamatorisk effekt. Verkningsmekanismen är ännu okänd.  

ANTIHISTAMIN  
Är histaminantagonister som inhiberar histaminfrisättning eller histminets verkan. Verkar 
ofta på H1-receptorer som finns på mastceller som vid ex allergi frisätter stora mängder 
histamin.  

KORTIKOSTEROIDER 
Kortikosteroider och främst glukokortikosteroider ex kortisol är ett svar på stressfaktorer så 
som inflammation. Glukokortikosteroider ät fettlösliga och tar sig egenom membran, väl 
inne i cellen binder de till glukokortikoidreceptorer och bildar komplex. Komplexet i sin tur 
binder till siter på genomet och hindrar transkriptionsfaktorer så som NFkappaB och AP-1 
vilket leder till att flera inflammatoriska mediatorer så som cytokiner, prostaglandiner och 
NO samt IL-2 (rekrytering av fler celler)  hindras/minskar. Detta ger en antiinflammatorisk 
effekt eftersom man minskar de inflammatoriska mediatorerna. Dessutom binder komplexet 
till en transkriptionsfaktor kallad GRE som leder till ökad transkription av 
antiinflammatoriska mediatorer som IL-1 receptor antagonist, IL-10 och annexin-1. 
 
Jämförelse med NSAID vid antiinflammatorisk effekt: 
NSAID verkar på 3 olika prostaglandiner genom att minska produktionen medan 
glukokortikoider verkar på flera inflammatoriska mediatorer och ökar bildandet av 
antiinflammatoriska mediatorer vilket leder till en större och bredare verkan.  

TNF-ANTAGONISTER 
TNF antagonister hämmar TNF som medverkar i den inflammatoriska processen och kan 
orsaka många problem som är associerade med autoimmuna sjukdomar. Exempel på TNF- 
antagonister är monoklonala antikroppar och cirkulerande receptorfusionproteiner.  

STATINER 
Inhiberar HMG-CoA-reduktas som är ett enzym involverat i kolesterolsyntesen. Statin liknar 
HMG-CoA strukturmässigt och kan därmed kompetativt inhibera enzymet. Används för att 
hämma inflammation vid ex ateroskleros.  
 
TILLVÄXTFAKTORER VID LÄKNING OCH REGENERATION, FAKTORER SOM PÅVERKAR 
LÄKNING. (S1)  

Läkning är återbildande av skadad vävnad och kan ske genom ärrbildning, regeneration eller 
en kombination av båda, beroende på vävnad (om där finns stamceller eller inte) samt 
baserat på vävnadsskadans omfattning (finns det fortfarande ett basalmembran t.ex.).  
 
Vid läkning och vävnadsregeneration är cellproliferation en viktig del. Cellproliferation ör 
bildningen av nya celler genom celldelning och regleras av tillväxtfaktorer och hormoner 
som skyndar på proliferationen. (cytokiner hämmar). 
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Viktiga tillväxtfaktorer är TGF-β (transforming growth factor) som ger en ökad proliferering 
av fibroblaster, som är viktiga i ECM och granulationsvävnad samt har en antiinflammatorisk 
effekt.  Frisättning av TGF-β sker från aktiverade makrofager och trombocyter.  
 
En annan viktig tillväxtfaktor är VEGF (vascular endothelial growth factor) som frisätts från 
makrofager och stimulerar endotelet att initiera angiogenes. Även FGF är viktig, den 
påverkar också angiogenesen men ger tillväxt av fibroblaster med.  
 
Faktorer vid sårläkning 

 
bilden visar hur faktorer och celler samverkar, hur de påverkar varandras produktion och 
utsöndring. VEGF kan produceras av makrofager men även av endotelceller själva, FGF kan 
produceras av både endotelceller och fibroblaster. 
 
Faktorer som påverkar läkning 

• infektion eller inflammation 
• nutrition 
• diabetes 
• blodperfusion, arterioskleros 
• immunsuppression 
• läkemedel t.ex. kortikosteroid beh 
• främmande kroppar 

LÄKNINGSPROCESSEN  
 
Vävnadsläkning har olika processer: 

• cellproliferation och differentiering 
• cellmigration 
• syntes av extracellulär matrix 
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När ett sår uppstår sker först en akut sårläkning som följs av inflammation, återskapande av 
vävnad och homeostas blansering.  

Ibland är sårläkningsprocessen ineffektiv, ger kroniska sår. Koagulation, inflammation, 
regenerering, men sedan åter tillbaka till koagulation (snurrar runt i en ond cirkel). Vävnaden 
läker aldrig totalt vid kroniska sår. 
 
Sårläkningens sekvens 

• akut inflammation 
• fagocytos av skadad vävnad 
• överväxt av epitel 
• inväxt av kapillärer genom angiogenes (nybildning av blodkärl från existerande 

blodkärl) 
• proliferation av fibroblaster 
• syntes av ECM 
• remodellering av ECM 

Man brukar dela in sårläkningen i tre olika faser 

1. koagulationsprocess - redan här startar läkningen (i DFM1 kallades dessa 
inflammationsfasen) 

2. bildning av granulationsvävnad - angiogenes, fibroblaster, nytt matrix ( i DFM1 
kallades dessa nybildningsfasen) 

3. mognads- och ombyggnadsfas: typ III kollagen byts ut mot typ I kollagen, matrix 
mognar och elastiska fibrer bildas, styrkan i ärret ökar 

KOAGULATIONSFAS 
Rekrytering av trombocyter som täpper till (primär hemostas - trombocytplugg) men även 
neutrofila granulocyter och makrofager rekryteras. 

BILDNING AV GRANULATIONSVÄVNAD 
Nybildning av epitel – existerande epitelceller delar sig och växer över skada 
bygger upp ett provisoriskt basalmembran som fungerar under själva läkningsprocessen 
 
Granulationsvävnad – ett intermediärsteg i sårläkningsprocessen 

• vävnaden karaktäriseras makroskopiskt av rosafärgad, vätskande och lättblödande 
• mikroskopiskt syns uppbyggnad av ett luckert ECM med fibroblaster och nybildade 

sköra blodkärl genom angiogenes 
• Mognad av vävnaden: ECM ackumuleras och ombildas så att kollagen korsbinds och 

orienteras i vävnadens draglinje (ger styrka), kärltäthet minskad, fibroblastrikedomen 
avtar (mer mogna fibrocyter), myofibroblaster drar ihop vävnaden för att minska 
ärret 

 
Angiogenes – den inflammatoriska vävnaden produceras VEGF och FGF (tillväxtfaktorer) 
samt metalloproteinaser som bryter ned proteiner som upprätthåller strukturen hos 
normala blodkärl. Angiogenes = nybildning av blodkärl från existerande blodkärl. 
Endotelceller blir känsliga för tillväxtfaktorerna, prolifierar och migrerar 
En av endotelcellerna bildar en tip cell (guidar migrationen) 
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Blodkärlen är sköra och läcker i början pga barriärerna är omogna 
 
 
 
 

IMMUNMEDIERADE SJUKDOMAR 

MEKANISMER VID ALLERGI- OCH ÖVERKÄNSLIGHETSREAKTIONER:  

DEFINITION AV ALLERGISK ÖVERKÄNSLIGHET OCH INTOLERANS. (S1)  

Allergi – immunologisk medierad överkänslighetsreaktion. 

Intolerans – överkänslighetsreaktion medierat av andra mekanismer 

 

Överkänslighet mot 
födoämnen

Immunmedierad 
Överkänslighet (Allergi)

IgE medierad Icke-IgE medierad

Th1 cell medierad IgG mediated

Icke immunmedierad 
överkänslighet (intolerans)

1. enzymatisk effekt 
2. farmalogisk effekt
3. enzymatisk inhibition
4. direkt mast cells effekt
5. Toxisk effekt
6. Odefinerad
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DEFINITION AV ANAFYLAXI.(S1)  
Anafylaxi är en akut svår, snabbt insättande systematisk överkänslighetsreaktion från flera 
organsystem och är potentiellt livshotande. Reaktionen inkluderar alltid en objektiv 
respiratorisk, kardiovaskulär och/eller kraftig allmänpåverkan. Vanligen ses symtom från 
hud, slemhinnor, magtarmkanalen, urogenitalsystemet och centrala nervsystemet. Enbart 
påverkan på hud/slemhinnor i magtarmkanalen räcker inte för att kalla det anafylaxi, utan 
andning, kardiovaskulär och/eller kraftig allmänpåverkan.  
 
Allergiska anafylaxin har immunologiska orsaker framförallt förmedlad av IgE och 
immunkomplex. Icke-allergiska anafylaxin har icke-immunologiska orsaker så som NSAID-
intollerans, andra läkemedelsreaktioner och ansträngning.   
 
TYPREAKTIONERNA I-IV OCH SJUKDOMAR /TILLSTÅND ASSOCIERADE MED DESSA 
TYPREAKTIONER SÅ SOM: (S3)  
- HEMOLYTISK ANEMI,  
- ITP, 
- PEMFIGUS VULGARIS,  
- RHEUMATISK FEBER, 
- MYASTHENIA GRAVIS, 
- HYPERTHYREOIDISM, 
- SYSTEMISK LUPUS ERYTHEMATOSUS,  
- POLYARTERITIS NODOSA,  
- SERUMSJUKA, 
- RHEUMATOID ARTRIT,  
- TEMPORALIS ARTERIT,  
- IBD, 
- KONTAKTALLERGI.  

TYPREAKTIONER 
 
TYP I  

- Är en omedelbar överkänslighets reaktion (immediate hypersensititvity).  
- IgE medierad. 
- Vanligt vid pollenallergi, astma och reaktioner vid insektsbett, aktopiskt exem och 

aktopisk (IgE medierad allergi).  
- Atopi beskriver/betyder en ärftlig benägenhet att bilda IgE-antikroppar mot proteiner 

i vår miljö, föda eller i inandningsluften.  
- Har två faser, fas 1 – den initiala fasen som framkallas när mastcellen aktiveras och 

fas 2 – den senare fasen  
- Aktiverar mastceller – de finns i slemhinnor kring luftvägar och i GI-kanalen samt i 

bindväv och underhud.  
 

FAS 1:  
- Exponering för antigenet som binder till IgE lokaliserat på Mastceller.  
- Det skickas en signal in i cellen om degranulering.  
- Mastcellen degranulerar vilket leder till frisättning av histamin, proteaser och 

kemotaktiska faktorer (ECF och NCF)  
- Ger upphov till: 
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o Vänadssvullnad pg kärdilatation (NO-effekt) och ökad kärlpermeabilitet 
(hostamin-effekt)  

o Bronkkonstriktion genom sammandragning av glatta muskelceller via 
histamin och PGD2. 
 

FAS 2: 
- Bildande av leukotriner, prostaglandinger och cytokiner. 
- Cytokiner leder till attraktion av leukocyter så som eosinofila granulocyter, T-celler.  
- Produktionen av cytokiner och kemokiner från T-celler och makrofager påverkar 

vävnadens struktur och funktion. 
- Vidmakthåller vävnadsreaktionen under timmar à dagar  

o Leukotriener har likartade effekter som histamin men är mer potenta och ger 
ökad kärlpermiabilitet och bronkkonstriktion. 
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ß På huden eller slemhinnan kan antigen 
penetrera genom epitelet och aktivera 
immunsystemet. Detta leder till aktivering av 
Th2-celler som hjälper B-celler att switcha till 
IgE och börjar seccenera ut det via 
plasmaceller. IgE-antikropparna binder till 
ytorna på mastcellerna. När vi sedan åter 
exponeras för allergenet binder de till 
antikropparna på mastcellen och mastcellen 
frisätter innehållet i dess granula. (Första fasen 
av typ I). 
IL-4, IL-5 och IL-13 signalerar till B-cellen om 
switch till IgE-produktion. 

 

Sedan aktiveras celler där bland annat cytokiner är viktiga för processens utveckling. 
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TYP II  
- Kallas antikropps-medierad cytotoxicitet  
- Medieras huvudsakligen av IgG antikroppar  
- IgG antikroppar har specificitet för cell- eller vävnadsantigen, denna specificitet avgör 

var i kroppen skadan uppstår. Ex en antikropp med specificitet för antigen på röda 
blodkroppar kan ge hemolys.  

- När IgG-antikroppen binder till antigen så rekryteras andra delar av inflammatoriska 
reaktionskaskaden: komplementfaktorer, granulocyter, kemotaxis, 
kemokinproduktion och makrofager.  

 
Exempel på typ II medierad cellskada (antibody-mediated autoimmune diseases). 
Dessa är klassificerade genom immunopatogena mekanismer. Antikropparna kan 
känna igen olika celler/strukturer som nämns nedan. 

Syndrom Autoantigen Konsekvens 
Autoimmune hemolytisk 
anemi  

Rh blod grupps antigener, I 
antigen 

Destruktion av röda blod 
celler av complement och 

FcR+ fagocyter, anemi 
Autoimmune 
trombocytopenisk purpura  

trombocyter integrin 
GpIIb:IIIa 

Onormal blödning 

Goodpastures syndrom Icke kollagenerga domän av 
basalmembranet. 

Kollagen typ IV 

Glomerulonefrit,  
Lungblödningar 

Pemfigus vulgaris (bullös 
dermatos) 

Epidermal cadherin Hudblåsor  

Akut reumatisk feber Streptococcal cellväggs 
antigener. Antikroppar 
krossreaktioner med 

hjärtmuskler.  

Artrit/ledinflammation 
myokardit 

ärrbildning av hjärtvalven i 
sen fas. 

 
Exempel på hur TYP II reaktioner går till:  
- Hemolytisk anemi – antikroppar binder till ytan på röda blodkroppar som aktiverar 

fagocyter och komplementfaktorer. Det leder till att man eliminerar röda 
blodkroppar.  

 
- Autoantikroppar mot cellreceptorer kan förorsaka sjukdom genom aktivering eller 

blockering av receptorn. Ex; 
o Graves – utveckling av antikroppar som aktiverar TSH-receptor som leder till 

hypertyreos (hyperthyroidism).  
o Myasthenia gravis – antikroppar sätter sig på acetylkolinreceptorn och leder 

till muskelsvaghet  
o Insulinresistent diabetes – antagonister till insulinreceptorer  
o Hypoglykemi – agonister till insulinreceptorer  

 
- En del autoimmuna IgG antikroppar kan överföras över placenta och ge 

sjukdomstecken hos nyfödda. Ex. myastenia gravis, graves sjukdom, 
trombocytopenisk purpura, neonatal lupus utslag och/eller congenital heart block, 



 53 

pemphigus vulgaris. Detta försvinner efter barnet har fötts eftersom barnet själv inte 
producerar antikroppar. 

 
TYP III  

- Kallas immunkomplex-medierad cytotoxicitet  
- IgG-medierad 
- Ett lösligt antigen och antikropp bildar immunkomplex: 

o Ett cirkulerande antigen uppfattas som kroppsfrämmande, det utvecklas ett 
humoralt immunförsvar mot dessa antigen.  

o Det bildade antikropparna binder till det cirkulerande antigenet varvid ett 
immunkoplex uppstår. 

- Immunkomplexen deponeras i bl.a. blodkärlsväggar och njurglomeruli 
- Immunkomplexen inducerar inflammation genom att aktivera komplementfaktorer 

(främst) och mastceller som i sin tur frisätter histamin och leukotriener.  
- Inflammationen kan aktivera koagulationssystemet. 

 
Typ III associerade sjukdomar:  

- Serumsjuka – kan ses som en modell för typ III-reaktionen. Antigen injektion à 
antikropps bildning. När antikroppar stiger sjunker antigenet, ofta utvecklar man 
feber i samband med detta. Immunkomplexsjukdomen kan aktivera inflammation på 
olika sätt. Aktivering av mastceller genom Fc- och komplementreceptorer kan ske 
och rekrytering av granulocyter kan också ske, som ger upphov till skadan i 
kärlväggen. 

- Autoimmuna sjukdomar – SLE (systemic lupus erythematosus), 
sclerodermia/systemic sclerosis, polymyositis/dermatomyositis.  

o SLE – symptom svår trötthet, feber, minskad aptit, viktnegång och 
engagemang av inre organ. Symtomen uppträder i skov. Drabbar främst 
kvinnor. Diagnostiseras mha autoantikroppsdiagnostik där man undersöker 
om man har antikroppar mot kroppsegna substanser så som cellkärnor, 
nukleinsyror, fosfolipider. Är svårdiagnostiserad. 
 

- Persisterande infektioner – hepatit B, malaria, filariasis.  
 

- Allergiska alveoliter – farmers lung, pigeon fanciers disease.  oftast 
yrkesexponerade. Ex från svamp från lagrat hö eller svamp från avföring från duvor 
eller mögel. Antigen i inandningsluften kan inducera ett immunsvar, immunkomplex 
bildas i alveolväggarna vilket leder till inflammation, komplementfixering leder till 
ackumulation av leukocyter, inflammation och fibros som kan ge försämrad rörelse 
och syresättning.  
 

TYP IV 
- Kallas fördröjd överkänslighet  
- Cell medierad cytotoxicitet 
- Skiljer sig från de tre andra reaktionerna då denna är cellmedierad och inte Ig-

medierad. 
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- Peptider från autoantigen känns igen av T-celler, det leder till vävnadsdestruktion. 
Cytokiner produceras av Th1 eller Th17. Makrofager leder till vävnadsdestruktion när 
de rekryteras.   

- Exogena (extrinsic) antigen – små molekyler, som när de binds till proteiner kan 
presenteras som antigen av dendritiska celler. Inducerat av ex nickel, krom, gummi, 
organiska kemikalier, industrifärger och vissa växter.  

-  Endogena (intrinsic) antigen – insulin-beroende diabetes (typ I diabetes), MS, 
rheumatoid arthrit  

o Rheumatoid arthrit beror på att cytokinfrisättningen inducerar destruktion av 
ledbrosk och fiberoblastproliferation. 

- Interaktion mellan T-celler och makrofager är viktiga för typ IV reaktionen.  
o Makrofager presenterar antigen och producerar IL-12, som i sin tur aktiverar 

CD4-postitiva Th1 celler tillsammans med antigenet. De aktiverade T-cellerna 
replikerar och producerar g-interferon. Makrofager binder till g-interferon och 
aktiveras, det leder till ökad produktion av; ROS, NO, lysosym, cytokiner, 
kemokiner och MMP-er.  

- Vid vissa kroniska inflammationer så som tuberkulos, lepra, syfilis, crohns mfl ses 
granulombildning. Den granulomatösa reaktionen dröjer längre. I granulomen ses 
epiteloidceller (aktiverade makrofager) och jätteceller (fuserade makrofager), 
runtomkring kan lymfocyter, plasmaceller och fibros. Många gånger ett försök att 
isolera agens så att de inte kan fortsätta att skada.  

 
Typ IV associerade sjukdomar: 

Beteckning Beskrivning 
Kronisk inflammation 
(patologi) 

Vävnadsreaktion med lymfocyter, 
makrofager ± fibros och granulom 

Fördröjd överkänslighetsreaktion  
(immunologi) 

Cellmedierad immunitet 
Th1-reaktion, g-interferon-medierad 

Kontaktallergi 
(allergologi) 

Allergiskt eksem orsakat av T-celler (tex 
nickelallergi)  

 
MEKANISMER FÖR AVSTÖTNINGSREAKTIONER VID ORGAN- OCH 
STAMCELLSTRANSPLANTATIONER SAMT FÖR AKTIVERING AV IMMUNSYSTEMET VID 
IMMUNTERAPI MOT CANCER.(S2)  

Man kan se transplatation och cancer som motsater, vid transplantation tillför vi ett antigen 
och måste immunsupprimera medan vid cancer är immunförsvaret däremot nedreglerat och 
vi vill immunaktivera så att det blir mer effektivt mot tumören.  
 
Immunsystemet kan alltså aktiveras vid ska allotransplantationer vilket kan leda till 
avstötningsreaktioner. Allograft är när man får vävnad av en annan person, autograf är när 
man får vävnad från sig själv, isograft när man får vävnad från en identisk tvilling och 
xenograft när man får vävnad från ett djur.  
 
AVSTÖTNINGSREAKTIONER (GRAFT REJECTION) FINNS AV OLIKA TYPER: 

- Hyperakut rejektion – betingas av humoral immunitet efter tidigare immunisering ex 
blodtransfursion och graviditeter. Uppträder inom några minuter efter 
transplantationen.  
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- Akut rejektion – betingas av cellulär immunitet och utvecklas inom veckor efter 
transplantationen.  

- Kronisk rejektion – långtidseffekter av inflammationen inkluderande fibrosutveckling 
i transplantatets kärlsystem.  

 
Avstötningsreaktioner sker främst pga en repsons mot MHC -molekyler då de skiljer sig 
mellan alla individer utom identiska tvillingar. Immunsystemet har två olika mekanismer för 
att identifiera MHC-molekyler som kroppsegna eller främmande.  
 
Direkt väg: Immunsystemets T-celler känner igen kroppsfrämmande MHC-molekyler som 
presenteras på det transplanterade organets celler. Detta leder till aktivering av CD8+ celler 
och blir till cytotoxiska T lymfocyter (CTL) som attackerar och dödar cellerna i det 
transplanterade organet.  
 
Indirekt väg: immunsystemets CD4+ T-celler känner igen kroppsfrämmande MHC-molekyler 
antingen på antigen presenterade celler från det transplanterade organets celler eller 
värdens antigen presenterande celler (APC). CD4+ cellerna aktivera och utsöndrar cytokiner 
som leder till en inflammation (aktiverande av makrofager) som skadar det transplanterade 
organet. Dessutom aktiverar CD4+ B-cellerna och antikroppar bildas. 
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AKTIVERING AV IMMUNSYSTEMET VID IMMUNTERAPI MOT CANCER:  

 
Det finns flera mekanismer som förhindrar ”spontan” immunreaktivitet mot tumörceller. 
Bilden ovan visar några. I en ideal situation skulle T-celler kunna döda tumörceller, dock sker 
inte detta vid cancer. Idag använder man mer och mer immunoterapi som behandling vid 
cancer.  

 
 
IMMUNMEDIERADE SYSTEMSJUKDOMAR: 
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SKLERODERMI, SJÖGRENS SYNDROM, WEGENERS GRANULOMATOS, POST-STREPTOKOCK 
GLOMERULONEFRIT, DEMATOMYOSIT, POLYMYALGIA RHEUMATICA. TYP I DIABETES, 
MULTIPEL SKLEROS. (S1)  
Sklerodermi – liknar SLE, Typ III associerad sjukdom.  
Sjögrens syndrom – Typ III associerad sjukdom. 
Wegeners granulomatos – kallas idag Polyangiitis With Granulomatosis. Typ III reaktion, 
granulösreaktion 
Post-streptokock glomerulonefrit – uppkommer 1-4 veckor efter streptokock infektion. Typ 
II associerad IgG medierad  
Dermatomyosit – Typ III associerad, autoimmun sjukdom.  
Polymyalgia rheumatica –  typ IV asspcierad, exogena (entrinsic) antigen.  
Typ I diabetes – Typ IV associerad, endogena (intrinsic) antigen. Interaktion mellan 
makrofager och T-celler. 
Multipel skleros – Typ IV associerad, endogena (intrinsic) antigen. Interaktion mellan 
makrofager och T-celler. 

LÄKEMEDEL OCH FARMAKOKINETIK 
FARMAKOKINETIK - LÄKEMEDLENS ÖDE I ORGANISMEN  
endast översiktligt under DSM1 - djupare kunskaper i fältet ingår i DSM2 
 
LÄTTA ANALGETIKA, ANTIINFLAMMATORISKA OCH IMMUNSUPPRESSIVA LÄKEMEDEL, 
MEDEL MOT GIKT.  

NSAID-PREPARAT OCH PARACETAMOL; FARMAKOKINETIK, VERKNINGSMEKANISMER, 
BIVERKNINGAR, KONTRAINDIKATIONER, TOXISKA EFFEKTER (BARN, VUXNA).  

NSAID-PREPARAT  
NSAID är ett av det vanligaste använda läkemedel på marknaden, finns i tablettform, 
injektioner, gel och spray. Några av de vanligare receptfria varianterna är acetylsalicylsyra, 
ibuprofen, diklofenak och naproxen.  
 
NSAID PREPARAT BEHÖVER UPPFYLLA 3 KRITERIER:  

- Verka anti-inflammatoriskt (minska svullnad)  
- Vara analgetiska (minskar smärta)  
- Verka antipyretiskt (sänka feber) 

 
NSAID preparat verkar på cyclooxygenase (COX) vilket är ett enzym som består av en 
homodimer som sitter förankrat i det intracellulära membranet. Dimererna har katalytiska 
domän där substrat binder in, där arakionsyra är det vanligaste substratet. I COX kan endast 
ett katalytiskt domän vara aktivt i taget. Det finns två olika isoformer COX-1 och COX-2. 
Båda isoformerna kar samma kemiska process, de deltar i syntesen av prostanoider (som är 
ett samlingsnamn för prostaglandin och tromboxaner)  
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Arakidonsyra bildas från fosfolipider mha fosfolipas A2. Arakidonsyran kan ta två vägar där 
COX är involverad i bildningen i prostaglandin och tromboxaner (prostanoider). Prostanoider 
har olika receptorer de verkar på men de krävs att de hela tiden bildas på nytt eftersom de 
inte kan lagras i cellen. Vilken som bildas beror på cellen, vilken COX som är närvarande och 
vilket stimuli.  

OLIKA PROSTANOIDERS ROLL I INFLAMMATION:   
- PGE2, PGI2, PGD2 – relaxerar glatt muskulatur i vaskulära systemet. Ger vasodilation. 

Vilket betyder att de bidrar till höjt blod flöde, rodnad och indirekt ödem.  
- PGE2, PGI2 – leder till smärta. Höjer retbarheten i nociceptorer och förstärker 

smärtsignaler i CNS.  
- PGE2 – inducerar feber genom effekt i hypothalamus (lokal produktion), höjer set 

point för kroppstemperaturen vilket leder till höjd kroppstemperatur.  

TERAPEUTISK EFFEKT AV COX-INHIBITORER  
- Anti-inflammatorisk effekt – minska produktion PGE2, PGI2, PGD2, minskat ödem 

(indirekt) och minskad vasodilation som leder till minskat blodflöde och rodnad. 
- Analgetisk effekt – minskad produktion av PGE2 och PGI2. ¯ perifiera smärtnervers 

retbarhet, ¯ central sensitisering, ¯ huvudvärk pg ¯ PG medierad vasodilation.  
- Antipyretisk effekt - ¯ produktion av PGE2, återställer termistat i hypothalamus till 

normalläge vilket leder till ¯ kroppstemperatur.  

COX-1 OCH COX-2  
COX-1 COX-2 

- Konstitutivt uttryckt, dvs finns hela 
tiden 

- Finns i det flesta celler och vävnader 
- Housekeeping effekt, ex. reglering 

av njurgenomblödning, reglerar 
trombocyt aggregation, skydd i 
magslemhinnan  

- Inducerat uttryckt ex genom 
inflammatorisk process 

- Finns i Inflammatoriska celler, 
endotelceller. 

- Finns konstitutivt i njure, CNS och 
Testis  

- Inflammation 
- Reglering av njurgenomblödning 

(dvs delvis housekeeping) 
 
COX-2 selektiva preparat leder till hjärtinfakt och stroke, de har en kardiovaskulär toxisitet. 
Har inte sålts sedan 2004. 
 
COX-1 hämning har gastrointestinala biverkningar som ex magtarr och magsår.  

INHIBITION  
- NSAID tar arikidonsyrans plats i den ”hydrofoba tunneln”/katalytiska domänet vilket 

hindrar arikidonsyran från att nå den.  
- Bindning av NSAID till den ena cox monomeren inhiberar den katalytiska aktiviteten 

även i den andra monomeren.  
- COX-2 har en ficka i den hydrofoba kanalen vilket gör att man kan ha en cox-2 

selektiv inhibition.  
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- Acetylsalicylsyra (ASA) skiljer sig från andra COX-hämmare, den acetylerar 
aminosyran i katalytiska domänen vilket ger irreversibel inhibition. Den har många 
gastrointestinala biverkningar och används idag främst för trombocythämmning. Till 
det krävs endast en låg dos eftersom trombocyter inte har en cellkärna blir det 
irreversibelt.  

TOXICITET OCH ÖVERDOSERING  
Reyes syndrom – ASA används ej för behandling av barn under 10 år då de under 
tillfrisknande om de får ASA kan få hjärn- och leverskador. Verkar vara en mitokondrie 
toxicitet  
 
Salicylism – vid höga terapetiska doser av ASA. Symptom som tinnitus, hörselnedsättning, 
svettningar, oro, hyperventilation 
 
Salicylatförgiftning – högre doser än höga terapeutisk dos. Tidiga symptom är illamående, 
kräkningar, tinnitus och hyperventilation. Senare symptom ger feber, förvirring, kramper, 
koma, dehydrering, akut njursvikt, hyperventilation som fortskrider till andningssvikt och 
multiorgansvikt. 
 
ASA ger en initial kraftig stimulering av andningscentrum i medulla som ger hyperventilation. 
Sedan har den en motsatt effekt och ger andningdepression à Co2 ackumulering à ¯pH à 
ger respiratorisk acidos som är svårt att kompensera för.  
 
ASA aktiverar även uncoupling av oxidativ fosforylering à störning i kolhydratmetabolism à 
ackumulering av pyruvat, laktat à metabol acidos à livshotande tillstånd då 
elektrontransportkedjan slås ut och multiorgansvikt.  
 
NSAID – vanligt med GI biverkningar så som gastrit. Kan leda till njurinsufficiens och kan 
även ge allergi och astmalikanande symptom pg LT (leukotriner) ger bronkokonstriktion.  
 
NSAID graviditet – negativ inverkan på graviditet, både problem med implantation pg av att 
PG ger ökat blodflöde och vaskulär permeabilirer i muscosaväggen i endometriet. 
Prostaglandiner kan även hålla ductus arteriosus öppen och det kan leda till hypertension 
hos fostret (minskad syresättning)  
Prostaglandiner kan även påverka förlossningsarbete genom att mognaden av cervix går 
långsammare, hämmade kontraktioner i uterus och en förlängd blödningstid hos moder och 
foster.  
 

PARACETAMOL  
Paracetamol är inte ett NSAID då de inte har en så stark antiinflammatorisk effekt. Idag finns 
ingen insikt i molekylära verkningseffekter men hämmar inte COX. Har få biverkningar.  
 
Paracetamol taget i en terapeutisk dos (0,5-1 g per intag) konjugeras och elimineras via galla 
och urin. Vid toxiska doser räcker detta inte till, konjugeringsenzymen blir mättade. Då 
enzymeras det av CYP450 till NAPQI som är reaktivt och toxiskt. Detta kan konjugeras av 
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glutation så att det blir icke-toxiskt. Dock räcker detta inte vid toxiska doser och NAPQI 
ansamlas i levern och leder till leverskador.  

 
Alkoholister har ofta ett dåligt näringsintag och därav dåligt med glutation, dessutom leder 
alkoholbruk till att CYP450 ökar och därigenom NAPQI vilket gör att paracetamol är toxiskt i 
låga doser för alkholister.  
 
Vid intoxikation är behandlingen ventrikel tömning och aktivt kol primärt, även antidoter 
som acetylcystin eller metionin som är glutation perkursorer användas.  
 
KORTIKOSTEROIDER; NATURLIGT FÖREKOMMANDE GLUKOKORTIKOIDER, SYNTETISKA 
ANALOGER, EFFEKTER I FARMAKOLOGISK DOS, ANVÄNDNING SOM 
ANTIINFLAMMATORISKA OCH IMMUNOSUPPRESSIVA MEDEL, PREPARAT, INDIKATIONER, 
ADMINISTRERINGSSÄTT, FARMAKOKINETIK, BIVERKNINGAR.  

Kort förklaring: effekt på kolhydrat-, protein- och fettmetabolism. Dämpar inflammatoriska 
processer och reglerar immuncellsfunktion. 

- Vanligaste och viktigaste endogena glukokortikoiden är hydrokortison (kortisol). 
- Binder till glukokortikoidreceptorer men även mineralkortikoidreceptorer. 

Glukokortikoidreceptorer finns i det flesta cellerna. 
- Produceras med dygnsrytm (högt på morgonen, lågt på natten)  
- Är ett svar på stressfaktorer. Så som kraftig fysisk aktivitet, psykologisk stress, ångest, 

rädsla, trauma, kirurgi, smärta, infektioner och hypoglykemi. CRH/CRF frisätts från 
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hypothalamus à påverkar hypofysen som släpper ut ACTH à ACTH påverkar 
binjurebarken som frisätter kortisol. Kortisol ger negativ feedback på CRH/CRF och 
ACTH. (CRH=corticoid releseing hormone även känt som CRF; ACTH = 
adenocorticotrophic hormone)  

 
- Reglerar blodsockerkoncentrationen  
- Reglerar kolhydrat-, protein- och fettmetabolismen  
- Dämpar inflammation och immunförsvar 

 
GLUKOKORTIKOIDER KAN ANVÄNDAS VID: 

- Glukokortikoider och mineralkortikoider kan ges vid olika binjurebarkssvikter  
- Inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar (reumatoid artrit)  
- Inflammatoriska tarmsjukdomar (ex. ulcerös kolit)  
- Sjukdomar i luftvägarna (astma och KOL) 
- Lokalt i olika inflammatoriska tillstånd i hud, öga eller näsa (eksem, allergisk 

konjunktivit, rinit) 
- Immunosuppression efter organ- eller benmärgstransplantation. 

GLUKOKORTIKOIDERS MOLEKYLÄRA VERKNINSMEKANISMER  
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Glukokortikoider är fettlösliga och går genom membranet på ex makrofager och binder till 
glukokortikoid receptorerna. Komplexet som bildas och går in till generna och hindrar 
transkriptionsfaktorerna av olika slag så som NF-kappa-b och AP-1. NF-kappa-b genererar 
generellt IL1, IL3, IL4, IL5, IL6 IL8-35, COX-2 och iNOS som ger inflammatoriska mediatorer 
som cytokiner, PG och NO. AP-1 genererar IL-2.  
 
Glukokortikoidkomplexet kan även agera transkriptionsfaktorer som leder till 
antiinflammatoriska mediatorer så som IL-1 receptor antagonist, IL-10 och Annexin-1 som är 
en fosfolipas-A2-hämmare.  
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Glukokortikoider hämmar klonal expansion av Th-celler genom minskad transkription av 
genen för IL-2. Dämpar alltså det förvärvade immunsystemet. Sekundärt minskar 
transkriptionen av cytokiner, enzymer och adhesionsfaktorer. Minskar även aktivering av 
neutrofiler, makrofager och mastceller samt migration av leukocyter och lymfocyter. Så de 
påverkar även det medfödda immunsystemet och inte de endast det adaptiva.  
Det tar minst 30 min innan man ser förändringar av proteinsyntes, innan det hinner jobba tar det 
timmar/dagar innan man ser effekt. Sekundärt ges effekterna som står i adaptiva och förvärvade 
immunsystemet. Glukokortikoider slår brett. 

ADMINISTRERING OCH BIVERKNINGAR 
Man kan administrera via tabletter, intravenöst, inhalation, kräm/salvor, näs- och 
ögondroppar, aerosol/spray, skum och intraartikulära injektioner. Beroende på dos, 
behandlingstid och administrationssätt kan olika biverkningar ske. Vid höga doser kan 
uppstå vid systemiska höga doser eller långvarig behandling, detta på grund av effekter på 
kolhydrater, proteiner och lipidmetabolism. Lokal applicering minskar risken för systemisk 
toxisk effekt, det ger lokala biverkningar.  

- Nässpray – risk för näsblod om man använder det i mer än 2 veckor.  

- Ögondroppar – risk för glaukom (ökat tryck i ögat).  

- Vid astma är det viktigt att man dricker – ger ökad risk för svampinfektion i tungan 
annars. Vissa som behandlas med kortison för astma kan också få heshet.  

- Intraartikulära injektioner kan ge katabol effekt på brosket.  
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- Osteoporos – osteoklaster ökar och osteoblaster minskar med glukokortikoider. Om 
man får glukokortikoider får man ibland också osteoporosprofylax för att motverka 
osteoporosen.  

- Ökad risk för nekros, framförallt i caput femoris ser man sker.  
- Man kan få en ökad risk för magsår, som har att göra med 

prostaglandinproduktionen i mag/tarmkanalen. Man får en minskad produktion av 
prostaglandiner i GI-systemet, samt ökad sekretion av parietalcellers HCl.  

- Om man snabbt drar ned på kortison/glukokortikoidbehandling kan man få en 
hypokortisonsvikt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

MINERALKORTIKOIDER, EFFEKTER OCH ANVÄNDNING.  

- Mineralkortikoider är en binjurebarkssteroid som bildas i zona glomerulosa.  
- De är viktiga för att reglera vatten- och elektrolytbalansen.  
- Aldosteron är den viktigaste endogena mineralkortikoiden  
- Aldosteron binder enbart till mineralkortikoidreceptorer som finns ii njure, kolon och 

urinblåsan. 
- Uppreglerar natrium kanaler, leder till ökad natriumreabsorbtion och ökad 

kaliumutsödnring. (vatten- och elektrolytbalans). 
- Har även en funktion att upprätthålla plasmavolymen för normal hjärtminutvolym 

och arteriellt blodtryck.  

IMMUNSUPPRESSIVA LÄKEMEDEL VID ORGANTRANSPLANTATION, 
VERKNINGSMEKANISMER  

Vid transplantation kan avstötningsreaktioner ske, främst är det MHC som framkallar 
avstötningsreaktionen då de presenterar antigen som sedan T-celler reagerar på och det är 
just T-cellerna som står för avstötningsreaktionen. Därav behandlar man framförallt T-celler 
vid transplantation.  

En annan komplikation vid organ- eller benmärgstransplantation är graft versus host disease. 
Då är det inte mottagarens celler som attackerar utan de är donatorns T-celler som 
attackerar mottagarens kropp och organ, framförallt hud, lever och tarmar.  

BEHANDLINGSPRINCIPER VID TRANSPLANTATION  
- I samband med transplantationstillfället får man induktionsterapi (oftast biologiska 

läkemedel) 
- Efter transplantationen krävs ofta en kontinuerlig immunosuppressiv behandling, 

oftast livslång.  
- Ofta sker detta med en individuell optimal dos och läkemedelskombination, detta är 

ofta en trippelbehandling.  
- Trippelbehandlingen sker ofta med en calcineurin-inhibitor eller mTOR-inhibitor, ett 

antiproliferativt läkemedel och en steroid (glukikirtikoid)  

MTOR-INHIBITOR  
Sirolimus (rapamycin) – en mTOR hämmare 
Bildar komplex med FKBP (en endogen calcineurin hämmare) och hämmar mTOR. 
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Bidrar till en inhibering av translation (proteinsyntes) för proteiner som är viktig för 
celldelning samt syntes av IL-2 och IL-2 receptorer.  
mTOR = mechanistic target of TOR  

CALCINEURIN-INHIBITOR  
Läkemedel – Ciklosporin  

- Ciklosporin bildar komplex med cyklofilin (en endogen calcineurin hämmare), 
komplexet hämmar calcineurin.  

- Hämning leder till minskning av T-cellers klonala expansion och proliferation (och 
indirekt minskad aktivitet av B-celler) pg avstanning av IL-2 produktion. (läs mer 
nedan om calcineurins funktion).  

- Är en potent immunsuppressor men har ingen aktivitet på akut inflammation (innata 
immunförsvaret) 

- Allvarligaste biverkningen är nefrontoxicitet 
- Ackumuleras i vävnader 

 
Calcineurin funktion 
Calcineurin aktiveras av calmodulin som aktiveras 𝐶𝑎!". Calcineurin (ett fosfatas) som 
defosforlyserar NFAT (nuclear factor of activated T-cells) som nu kan gå in i cellkärnan där de 
dockar på DNA och stimulerar produktion av IL-2 som agerar parakrint och autokrint för T-
cellsaktivering.  
 
Läkemedel – Takrolimus  

- Verkar hämande på calcineurin men bildar komplex med FKBP (en endogen 
calcineurin hämmare) 

- Hämmar IL-2 produktion och därmed T- och B-cellsaktivering 
- 100 gånger mer potent än ciklosporin.  
- Biverkning är nefrontoxitet, större risk än med ciklosporin.  

 
SYMPTOMATISK OCH SJUKDOMSMODIFIERANDE BEHANDLING AV REUMATOID ARTRIT.  

 Reumatiod artrit är en kronisk inflammatorisk polyartrit, den bryter ned/destruerar led nära ben och 
ledbrosk om den inte behandlas. Detta leder till leddeformiteter som resulterar i 
funktionsnedsättning och ledsmärta. Det kan även ge systemiska effekter. Sjukdomsorsaken är idag 
okänd men genetiska faktorer och omgivningsfaktorer så som rökning verkar ha betydelse. Vid RA 
bildas inflammatoriskt infiltrat och en kraftig förhöjning av många inflammatorisk effekter samt en 
rekrytering av det adaptiva immunförsvaret.  

Det finns ett kortsiktigt och ett långsiktigt tänk i den faramkologiska behandlingen av RA.  
Kort sikt: att lindra värk, rörelsesmärta, stelhet, trötthet samt att bevara normal ledfunktion.  
Lång sikt: förhindra leddestruktion och felställningar pg brosknedbrytning samt förhindra 
funktionsbortfall i inre organ.  

Idag används metoterexat som primär behandling då den visar god effekt hos många och har en mild 
biverkningsprofil. Om metotrexat ger otillräcklig effekt kan den kombineras med andra disease 
modifiying antireumatic drugs (DMARDs). Om metoterexat inte har effekt eller patienten inte 
tollererar den övervägs kombination eller byte till andra biologiska/selektiva eller syntetiska 
DMARDs. Vid väldigt hög sjukdomsaktivitet ges även en låg dos kortison och vid långvarig 
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kortisonbehandling ges även  osteoporosprofylax pga glukokortikoiders katabola effekt på ben och 
brosk.  

DISEASE MODIFYING ANTIRHEUMATIC DRUGS (DMARDS) 
DMARD’s används i behandling av flera sjukdomar bla inflammatorisk atrit, 
bindvävssjukdomar, inflammatorisk myosit, vaskulit, IBD och vissa typer av cancer. Det finns 
2 huvudgrupper, syntetiska och biologiska DMARDs dock har det på senare tiden kommit 
läkemedel som är mer målinriktade syntetiska DMARDs som man kan klassa som en tredje 
grupp.  
 
Det finns ett kursmål om biologiska läkemedel men de syntetiska och målsökande syntetiska 
kommer förklaras här då de ändå är högst relevanta och många av dem även används i 
behandlingen av RA.  
 
Syntetiska DMARD’s   
Bildas genom en kemisk syntes, är en identifierbar struktur som är lätt att replikera vilket gör 
att oavsett vilket labb som syntetiserar den är de likadana dvs Generiska. De är stabila 
ämnen som kan administreras peroralt och man får ingen immunreaktion mot läkemedlet.  
 
Här nedan kommer en kort beskrivning av olika syntetiska DMARD’s som används mot RA.  
 
Metotrexat 

- Folsyra antagonist och potentierar adenosinsignalering. 
- Används för RA i låg dos och som cytostatika mot cancer i hög dos. Olika 

verkningsmekanismer.  
- Cytostatika: metotrexat (MTX) och folsyra konkurrerar om samma transportprotein. I 

cellen hämmar MTX omvandling från dihydrofolat till tetrahydrofolat. Leder till 
minskad bildning av nukleotider som krävs för DNA/RNA-syntes i tumörceller.  MTX 
hämmar dihydrofolatreduktas irreversibelt.  

- Låg dos/RA:  troligen inte hämning av nukleotidsyntes den terapeutiska effekten, det 
har visats genom att effekten är opåverkad vid administrering av tetrahydrofolat. 
Trolig mekanism är hämning av enzymet AICAR transformylase. Det leder till 
intracellulär ackumelering av AICAR som ger adenosin frisättning och ökad 
extracellulär frisättning av AMP som omvandlas till adenosin som leder till ökad 
aktivering av adenosinreceptorerna A2A och A3. Det leder till minskad aktivering av 
T-celler, neutrofiler och makrofager à antiinflammatorisk effekt.  

- MTX är teratogenet (embryotoxiskt)  
 
Hydroxiklorokin och klorokin 

- Lång användning för RA, men verkningsmekanismer är delvis okänd. 
- Trolig mekanism: preparaten är svaga baser och i inflammerade vävnader så är det 

surt, så en neutralisering à antiiinflammatorisk effekt.  
- Interfererar med signalvägar som har med TLR7 och TLR9 i endosomerna att göra. 

Receptorerna kommer i kontakt med DNA/RNA och leder till endocytos och ökad 
cellnedbrytning. Hydroxyklorokin och klorokin påverkar pH och kopplingen mellan 
DNA/RNA och TLR förloras.  

- Hämmar produktion av proinflammatoriska cytokiner  
- Ger fotosensivitet 
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Ciklosporin  

- Ciklosporin bildar komplex med cyklofilin (en endogen calcineurin hämmare), 
komplexet hämmar calcineurin.  

- Hämning leder till minskning av T-cellers klonala expansion och proliferation (och 
indirekt minskad aktivitet av B-celler) pg avstanning av IL-2 produktion. (läs mer 
nedan om calcineurins funktion).  

- Är en potent immunsuppressor men har ingen aktivitet på akut inflammation (innata 
immunförsvaret) 

- Allvarligaste biverkningen är nefrontoxicitet 
- Ackumuleras i vävnader 

 
Leflunomid (och teriflunomid ß används för MS) 

- Hämmar de novosyntes av pyrimidinnukleotider (guanin) som krävs för att cellen ska 
aktiveras för celldelning  

- Relativt T-cells selektiv  
- Minskar celldelning  
- Leflunomid omvandlas till teriflunomid vid metabolism.  

 
Azatioprin 

- Proliferationshämmare  
- Används för RA organtransplantationer och inflammatorisk tarmsjukdom  
- Har komplicerad metabolism  
 
Proliferationshämmare hämmar purin och/eller pyrimidinsyntes à DNA/RNA kan inte 
bildas à hämmad celldelning.  
 
Här nedan finns en bild på ungefär vart hämningarna sker av de olika läkemedlen. 
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Målinriktade syntetiska DMARD’s  
- Tofacitinib och baricitinib  
- Jak-hämmare (JAK = januskinas) vilket i förlängningen leder till minskad 

cytokinproduktion.  
- JAK är kopplat till STAT i JAK-STAT-systemet. De påverkar genomet som 

transkriptionsfaktorer. 
- Preparaten inte lika verksamma MTX, godkända för måttlig till svår RA. 

 
BIOLOGISKA LÄKEMEDEL, VERKNINGSMEKANISMER, BIVERKNINGAR.  

Biologiska läkemedel: 

- Produceras i eller utvinns från en biologisk källa som t.ex levande celler där man 
överför rekombinerat DNA till en mikroorganismsom sedan överförs till en patient 
som då tillverkar antikroppar mot detta. Man kan även utvinna antikroppar och 
injicera i patienten.  

- Större och mer komplexa molekyler 
- Biosimilarer (preparaten är inte identiska men har samma biologisk aktivitet, 

administreringssätt och dosering)  
- Intravenös administrering – bryts ned i GI 
- Känslig för yttre förhållanden, risk för föroreningar av bakterier och kräver därmed 

reningsprocess som är dyr.  
- Kan få immunreaktion mot läkemedlet som kan orsaka överkänslighetsreaktioner.  
- Är ofta rekombinata antikroppar, lösliga receptorer eller fusionsproteiner 
- Riktar sig mot specifika faktorer och/eller celler.  
- Farmakokinetisk profiler variera mycket. 
- Dyra att producera 

 

TNF neutralisering  

Figur 3. olika biologiska DMARDs och deras olika funktioner. 
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Läkemedel som neutraliserar TNF hindrar alltså TNF från att binda till sin receptor. Detta var 
ett stort genombrott och är idag en av de 10 bästsäljande läkemedlen och de finns ungefär 
25 olika hämmare/modulerare för TNF på marknaden.  

Det finns två sätt att hämma TNFs aktivitet:  

- Lösliga receptorer ska etanercept som består av TNF-receptor och humant IgG (som 
gör att halveringstiden ökar på etanercepterna) binder till lösligt TNF och gör att de 
inte kan binda till membranbundna TNF-receptorer. 

- Monoklonala antiTNF-kropp är ett annat sätt att neutralisera TNF. Då injicerar man 
antikroppar mot TNF som då binder till TNF som därmed hindras från att binda till 
membranbundna receptorer. Detta introducerar även en intracelluär signalering 
vilket minskar cytokinproduktion och ökar produktion av antiinflammatoriska 
faktorer. 

 

Text hämtad från grupparbete i farmakologi – TNF-hämmare  
Lösliga TNF-receptorer eller TNF-antikroppar kan hämma aktivitet av TNF. 
 
Lösliga TNF-receptorer binder till fritt TNF och hindrar den från att aktivera 
sin membranbundna receptor. På så sätt hämmas TNFs effekt (tex 
rekrytering och aktivering av immunceller). 
 
Om TNF-antikroppen binder till TNF som ännu inte klyvts från sitt 
cellmembran på en immuncell, induceras intracellulär signalering som ger 
minskad produktion av cytokiner och ökad produktion av 
antiinflammatoriska faktorer. Det kan också ge upphov till en 
komplementmedierad lysering av cellen eller en antikroppsberoende 
cellulär cytotoxicitet (aktivering av fagocyter som eliminerar strukturen som 
antikroppen är bunden till). 
 
Fördelar - Bred effekt. Olika administreringsvägar (flera gg/v till 1 gång/mån).  
Nackdelar - Risk för cytokinstorm och bildning av anti-läkemedelsantikroppar 
(TNF-antikropp). 
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Antikroppar har olika terminologi beroende på hur de fungerar och är uppbyggda.  

monoklonala antikroppar binder till en specifik epitop på antigen 
polyklonala antikroppar binder till olika epitoper på antigen 
Chimära antikroppar (med icke-humana delar 75 % human och 25 % mus) slutar på -ximab 
-umab är 100% humana antikroppar 
-zumab är 5% mus och 95% humant 
-cept är 100% humana receptorer 
 
IL-receptorantagonister och IL-antikroppar 
IL-1 är en cytokin som är involverad i många reumatiska och/eller inflammatoriska 
sjukdomar. Vid användning av en IL-1-receptorantagonist så kan man förhindra IL-1 från att 
binda in till sin receptor. Dessa läkemedel har en bred inflammatorisk hämning de är alltså 
inte cellspecifika. Men de har en kort halveringstid vilket kräver dagliga injektioner och har 
biverkningar så som smärta och inflammation vid injektionsstället.  
 
För IL-1b kan man ge ett läkemedel som har en monoklonal antikropp som neutraliserar IL-
1b.  
 
Det finns även läkemedel som är antikroppar till IL-6 receptorer.  
 

IL-6 inducerar signaltransduktion som medieras av ligandbindande IL-6-receptor och gpr130, 
ett icke ligand-bindande men signaltransducerande membranprotein. Lösliga IL-6 receptorer 
kan inkorporeras i membran och bilda receptorkomplex tillsammans med gpr130. Det är 
endast i komplex som de kan sända signalen vidare. 
 
Antikroppar kan riktas mot den membranbundna eller den lösliga formen av IL6R, hindrar 
IL6 effekter då den hindrar inbindning av IL-6 både till membranbundna och lösliga 
receptorer. 
 
Läkemedel som slår mot IL6-R gör så att man inte inducerar antikroppsberoende eller 
komplementberoende cellulär cytotoxicitet. Detta leder till att ingen CRP-höjning sker vid 
infektioner, kan alltså maskera infektioner. 

T-celler  

För att aktivera T-celler krävs produktion av IL-2. IL-2 är beroende av två olika signaler för att 
aktiveras och produceras. 
Signal 1: igenkänning av antigenet på MHC på antigen-presenterande-celler (APCs)  
Signal 2: kostimulerande molekylen CD28 binder till CD80 eller CD86 på APCs 
Binder CD80/86 till CTLA4 på T-cellen blir den däremot anergisk (den reagerar inte på 
stimulit) eller genomgår apoptos. 

Det finns läkemedel som abatacept som använder sig av att inbidning till CTLA4 gör T-cellen 
anergisk. Abatacept består av en extracellulär del av CLTA4 och en FC del av IgG1.  
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Ett annat biologiskt läkemedel som påverkar T-celler är basiliximab som är en chimär 
monoklonal antikropp som riktar sig mot IL2-receptorn som uttrycks på aktiverade T-celler. 
Detta gör att IL-2 inte kan binda.  

B-celler  

Bologiska läkemedel som riktar sig mot B-celler leder till en B-cells elimination. De eliminerar 
inte immunologiskt minne. Detta sker genom att chimär antikroppar riktar sig mot CD20 
eller CD52 (som finns på både T och B- celler) och initierar apoptos. 

Det finns även en human antikropp som används, denna binder till b-cellsaktiverande 
faktorn (BAFF) och förhindrar inbindning till B-cellen. BAFF är nödvändig för utveckling och 
överlevnad av B-celler och avsaknaden leder till apoptos.  

BEHANDLING AV ULCERÖS COLIT OCH CROHNS SJUKDOM.  

Ulcerös kolit: En kronisk inflammation i tarmens mukosa lokaliserad till rectum eller kolon . 
Ger blodig diarré, rektal blödning, magkramper som lättar efter defekation, nattlig avföring 
och trötthet.  

Crohns sjukdom: En kronisk inflammation som kan omfatta hela magtarmkanalen inklusive 
munhålan. Ofta uppträder den fläckvis, speciellt i distala ileum och kolon. Det är en mer 
djupgående inflammation i tarmväggen än vid ulcerös kolit. Har ökad risk för stenos, fistlar 
och abscesser. Andra symptom är en påtalad buksmärta, viktminskning och blodiga diarréer.  

Behandling:  
- Milda symptom sätts 5-ASA (5-aminosalicylsyra) in. 
 
- Måttliga till svåra besvär adderas 5-ASA som suppositorie (tablett via ändtarm) eller som 
klysma/skum och glukokortikoider.  
 
- Svåra/refraktär besvär adderas även DMARD’s antingen av syntetiskt form (ex TNF-
hämmare, ciklosporin, azathiopirine, metoterexat) eller biologisk form (ex vedolizumab som 
hindrar lymfocyter att migrera från blod till tarmvävnad)  

Sulfasalazin (salazopyrin)  

Sulfasalazin är en prodrug som består av 5-ASA som via en azobrygga binder till sulfapyridin. 
Vid peroralt intag absorberas endast 5-10 % av den intakta (ospjälkade) molekylen i 
tunntarmen. I Tjocktarmen kommer den spjälkas till 5-ASA och sulfapyridin av azoreduktas 
som bildas av kolonbakterier.  

5-ASA verkar lokalt i tarmlumen då den har en ineffektiv absorbering till blodomloppet, 
vilket är gynnsamt för ulcerös kolit och crohns sjukdom då det ger en antiinflammatorisk 
effekt lokalt i tarmlumen. 5-ASA hämmar COX och LOX, minskar neutrofil migrering samt 
bildandet av fria syreradikaler. Däremot så ger sulfapyridin en del biverkningar så som diarré 
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och har ingen terapeutisk effekt vid ulcerös kolit eller Chrons sjukdom. Den absorberas i 
kolon, acetyleras i levern och utsöndras sedan i urinen.  

Idag har man istället framställt rena 5-ASA läkemedel med lite olika formulering för att 
behandla symptomen beroende på vart i de finns.  

5-ASA  
Sulfassalazin har som beskrivet framför allt effekt i kolon och ges per oralt. Idag finns olika 
formuleringar av rena 5-ASA: 

- Mesalazin – har en långsam pH-kontrollerad frisättning som sker vid pH 6 eller 7. 
Består av en 5-ASA. Alltså olika inkapsling för olika frisättningar i olika delar av GI.  
 

- Olsalazin – består av två 5-ASA molekyler länkade med en azobrygga som spjälkas av 
azoreduktas i kolon. Ger en lokalfrisättning i kolon.  
 

- Balasalazin: består av en 5-ASA kopplad till en inert bärarmolekyl. Denna frisätts 
också först i kolon när kolonbakterierna hydrolyserar bindningen mellan 5-ASA och 
den inerta bärarmolekylen.  

Dessa mediciner kan ges peroralt eller via rektum, vid ulcerös kolit ges de främst per rektum 
för att ge en starkare effekt i de drabbade områdena. De nya 5-ASA läkemedlen ger en 
möjlighet att utan biverkningar som diarré samt att kroppen måste spjälka ytterligare en 
molekyl som sätter press på levern behandla besvären. Dessutom fås mer effekt då de 
främst spjälkas i tjocktarmen. Man kan dessutom få ännu mer lokaliserade effekter genom 
att de är möjligt att ge läkemedlet per rektum.  

Vedolizumab (Entyvio) 
antikropp riktad mot integrinet alfa4B7 som uttrycks på tarmsökande T-celler. Hämmar 
interaktion mellan alfa4B7 och MacDAM-1 på endotelceller i tarmen. Antikroppar mot 
integrinet alfa4B7 hindrar alltså migrering av T-celler till tarmvävnad, minskar inflammation 
orsakad av T-celler. 
 
PATOGENES VID GIKT, SYMPTOMATISK BEHANDLING, FARMAKOLOGISKA METODER ATT 
SÄNKA URINSYRAKONCENTRATIONEN I BLOD, PREPARAT, VERKNINGSMEKANISMER.  

- Kallas även metabol artrit eller kristallartrit.  
- Inflammation uppstår pg urinsyrakristaller i leder, ofta i stortån vilket kallas 

portvinstå 
- Vid höga plasma koncentrationer av urat fälls urinsyrekristaller ut.  
- Urat kan fällas ut vid nedbrytning av puriner. 
- Kan komma i skov med intervaller om veckor till år.  
- Riskfaktorer är föda med högt purininehåll så som anamaliska proteiner 
- Cytostatika behandling eller andra tillstånd med hög cellomsättning  
- Läkemedel som hämmar uratutsöndring så som ciklosporin och ASA. 

 
Behandling  
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- Enstaka attacker: NSAID eller glukokortikoider intraartikulärt. Kolkicin som binder 
tubulin och leder till reducerad cellmotilitet. Postitivt vid akuta giktattaker då de är 
effektiva och snabba men har ett smalt terapeutiskt fönster. Även Interleukin 1 
hämmare används då IL-1 är det drivande cytokiner.  

- Återkommande/långvariga besvär: allopurinol som hämmar xantinoxidas som 
minskar urinsyraproduktionen. Probenicid som ökar utsöndringen av urat.  

 
ANDNINGSORGANENS FARMAKOLOGI 

LÄKEMEDEL VID ASTMA, KOL, RINIT OCH HOSTA: ß-AGONISTER, ANTIKOLINERGIKA, 
XANTINER, GLUKOKORTIKOIDER, LEUKOTRIENANTAGONISTER, ANTI-IGE, 
DINATRIUMKROMOGLIKAT, ANTIHISTAMINER, AVSVÄLLANDE MEDEL VID RINIT, 
HOSTDÄMPANDE MEDEL, EXPEKTORANTIA, OCH ANTITUSSIVA MEDEL.  

För att tydligare förstå läkemedlens funktion vid specifikt astma kommer först en liten genomgång av 
vad astma är, symptom samt astma-attackens faser.  

ASTMA 

A. Astma är en heterogen sjukdom med kronisk luftvägsinflammation och variabel 
luftvägsobstruktion med ökad känslighet för olika stimuli (ökad sensibilitet hos 
immunsystemet ger lättare bronkkonstriktion) 

B. Prevalensen av astma i Sverige är cirka 10 %  
C. Luftvägsobstruktionen vid astma orsakas av sammandragningar i den glatta 

muskulaturen runt luftvägarna i kombination med ödem i slemhinnan. Försämrat 
gasutbyte i alveoler. 

D. De flesta patienter med astma har en normal lungfunktion, men det förekommer att 
de med en långvarig svår astma (särskilt utan behandling) utvecklar en irreversibel 
lungfunktionsnedsättning.  

Triggerfaktorer:  
- Luftvägsallergener 
-  tobaksrök (aktiv eller passiv) 
- Infektioner 
- fysisk ansträngning eller kyla  
- yrkesexponering 
- föda 
- Betareceptorblockerare 

- Fuktskadad inomhusmiljö. 
- NSAID (icke-selektiva NSAID kan 

hämma både b1 och b2, b2 finns i 
lungorna, dvs NSAID fungerar som 
betareceptorblockerare i lungorna 
och ger bronkkonstriktion) 

 
Riskfaktorer:  

- Hereditet 
- Övervikt 
- rökning (aktiv och passiv)  
- rinit/rinosinusit (allergisk eller icke-

allergisk) 

- yrkesexponering 
- låg socioekonomisk status 
- exponering för luftföroreningar 
- psykisk ohälsa 

 
Symtom: 

- andfåddhet - svårt att andas 
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- torrhosta (ökad sensibilitet ger 
ökad frekvens av hostreflex) 

- bröstspänning/bröstsmärta  
 

 
 
Vid astma kan man få förändringar i bronkiolerna:  
Mastcellerna frisätter histamin och gör kärlen lite mer permeabla för att läcka ut vätska. Det 
kan dåbilda ödem i lungorna. Frisättning av cytokiner kan göra att monocyter (som förändras 
till makrofager) och eosinoflier kommer till området. Slem/mukusplugg kan bildas. Dessa gör 
att det blir svårt att andas in och ut. 

 
Astmaattackens tidiga fas – ca 0 – 3 timmar:  

• Beror huvudsakligen på bronkkonstriktion.  

• Ett allergen eller ospecifikt stimulus aktiverar mastceller som frisätter histamin och 
det bildas prostaglandin D2 och leukotrien B4 vilka framkallar bronkkonstriktion 
(bronkospasm).  

• Mononukleära celler frisätter IL-4, IL-5, IL-13, macrofage inflammatory protein-1α 
och TNFα.  

• Olika kemotaxiner och kemokiner drar till sig ytterligare vita blodkroppar (särskilt 
eosinofiler och mononukleära celler som Th2-lymfocyter) och ”förbereder” 
därigenom för den sena fasen som innebär ett inflammatorisk svar.  

• Dessutom sker en aktivering av sensoriska nervändar och kolinerga reflexer 
(hostreflex). 
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Astma-attackens sena fas - efter ca 4-8 timmar  

• En massiv inflammatorisk reaktion med kraftig slemhinnesvullnad/ödem och 
slembildning.  
 

• Ytterligare bronkkonstriktion pga mastceller fortsätter frisätta histaminer, 
prostaglandiner och leukotriener.  
 

• Th2-lymfocyter och eosinofiler är särskilt viktiga i den sena fasen för det 
inflammatoriska svaret 
 

• Th2-celler aktiverar eosinofiler som frisätter cysteinyl-leukotriener, IL-3, IL- 5 IL-8 
samt toxiska proteiner som skadar slemhinnan – nervändar exponeras och detta 
bidrar till hyperreaktiviteten.  
 

• Andra mediatorer som bidrar till inflammationen: NO, adenosin och neuropeptider.  

Th2-lymfocyternas viktiga roll vid astma  
Vid astma aktiveras CD4+ T-celler som kan bli Th0 som kan utvecklas vidare till olika hjälpar-
T-celler. Dessa aktiverar eosinofiler och B-celler. 
 
Glukokortikoider kan hämma bildandet av interleukiner från Th-celler, så att aktivering av 
eosinofiler och B-celler motverkas. 
 
Cellulära mekanismer vid astma 
Den kroniska inflammationen vid astma kan med tiden leda till strukturella förändringar:  

• Subepitelial fibros (förtjockning av basalmembranet) - försämrar gasutbytet 
 

• Hypertrofi och hyperplasi av glatta muskelceller - förtjockar ytterligare, ger värre 
bronkkonstriktion 
 

• Angiogenes  
 

• Slemhinneskador - epitelceller skadas 
 

• Hyperplasi av slemproducerande celler - mer slem produceras 

Viktigt att alltid behandla astma för att förebygga nya attacker. 
 

BEHANDLING VID ASTMA 
Första behandling vid en akut attack är läkemedel mot bronkokonstriktion, dvs de har en 
dialaterande effekt. Vid den senare fasen, när det finns en inflammation kan man även 
använda glukokortikoider.   
 

LUFTRÖRSVIDGANDE: 
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B2-agonister (lång-/kortverkande, inhalation/systemisk administration). Agerar på B2-
receptorn, höjer cAMP vilket leder till en relaxation hos luftrörens glatta muskelceller. 
Motverkar då bronkospasm vilket är ett symptom i den tidiga fasen av ett astmaanfall.   
Biverkningar: Takykardi, huvudvärk, skelettmuskeltremor, blodglukosstegring och 
hjärtarytmier.  

 Antikolinergika (lång-/kortverkande, inhalation). Motverkar effekten acetylkolin har på 
luftrörens GMC via muskarinreceptorn. Ffa M3 som ger bronkdilaterande effekt. Muntorrhet 
pga hämmad mukusproduktion 

Teofyllin: Hämmar PDE, samma effekt som B2-agonist men en större systemisk effekt t.ex på 
endotelceller och inflammatoriska celler. Litet terapeutiskt fönster därför används det inte 
så mycket. Peroralt/intravenöst. Arytmier, kramper, hjärtklappning exempel på biverkningar 

INFLAMMATIONSDÄMPANDE: 

Glukokortikoider (systemisk/inhalation) Motverkar de patologiska förändringarna som kan 
ses som konsekvens av ett astmaanfalls sena inflammatoriska fas. Hämmar bildning av 
inflammatoriska mediatorer (cytokiner, adhesionsmolekyler mm.) Reducerar ej 
bronkospasm. Försämrar immunförsvar i munhåla vid inhalation vilket kan leda till 
svampinfektion i munnen 

 
 leukotrienantagonister: Peroralt. Hämmar leukotrieners inflammatoriska effekt 
(mukussekretion, plasmaexudation, eosinofilrekrytering).  
Ex montelukast. Verkar som cysteinylleukotrien-receptor-1-antagonist, antiinflammatorisk 
effekt men även en viss bronkvidgande effekt då den är additiv till effekten av β2- agonister. 
Annat läkemedel är Zileuton som hämmar 5-LO (lipooxygenas) vilket leder till hämning av 
leukotriensyntes. 

anti-IgE: Subkutant, endast vid akut svår astma. Minskar den allergiska responsen genom att 
binda IgE-antikroppar, minskar då aktivering av mastceller som kan ses vid en allergisk 
reaktion. Minskar även kronisk inflammation då andra immunceller har IgE-receptorer också. 

Natriumkromoglikat: Stabiliserar mastceller, hämmar frisättning av vissa mediatorer. Endast 
svag antiinflammatorisk effekt och har en oklar verkningsmekanism. Använd inte jätte ofta!  

BEROENDE PÅ HUR ALLVARLIG ASTMA EN PATIENT HAR BEHANDLAS DEN 
MED OLIKA LÄKEMEDEL. 

Steg1: Kortverkande B2-agonist vid behov 

Steg2: 1 +Inhalerad glukokortikoid (låg dos) 

Steg3: 1,2 + Ökad dos inhalerad glukokortikoid och långverkande B2-agonist 

Steg4: 1,2,3 + Höjd dos inhalerad GK+ långverkande B2-agonist eller medelhög dos GK, 
långverkande B2-agonist och leukotrienreceptor-hämmare. 

Steg5: 1,2,3,4 + Anti-IgE injektioner, oral kortikosterioid.  
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SABA – korttidsverkande Beta2-agonister. 
ICS – kortisoninhalator 
LABA – långtidsverkande B2-agoniter 

LTRA – leukotrienreceptorhämmare. 
Tiotropium – antikolinergika 
OCS – oral Kortikosteroider 

 

BEHANDLING SVÅRT ASTMAANFALL 

• Ambulans!  
• Syrgas 
• Inhalation av snabbverkande β2-agonist ipratropium och antikolinergikum – om 

patienten ej kan inhalera ges det intravenöst.  
• Adrenalin – vid svåra akuta allergiska reaktioner (anafylaxi).  
• Steroider – intravenöst om möjligt pga snabbare effekt på detta sätt. 
• Ev. teofyllin 

LÄKEMEDEL SOM KAN UTLÖSA ELLER FÖRSVÅRA ASTMA-ANFALL 

• Acetylsalicylsyra (ASA) och NSAID – 10-20% av vuxna astmapatienter visar symptom – 
kan vara livshotande! Dessa patienter uppvisar ökad produktion av och känslighet för 
cysteinyl-leukotriener.  

• Betablockare – bör undvikas – om nödvändigt, använd β1- selektiva (ger då bara 
effekter på hjärtkärl, och inte i lungor där det finns beta2-receptorer)! 

• Acetylkolinesterashämmare – ger bronkokonstriktion via ökad extracellulär halt 
acetylkolin och muskarinreceptorstimulering.  
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• ACE-hämmare – kan ge hosta som försvårar astman, beror sannolikt på hämmad 
nedbrytning av bradykinin. Angiotensin II-receptor-antagonister har däremot inte 
denna effekt. 

RINIT 

Antihistamin:  
H1-receptorblockare, peroralt, Minskad allergisk inflammation, kliar mindre, minskad 
rinnsnuva.  
Biverkningar: trötthet, förvirring, muntorrhet mm.  

a-receptor-agonister:  
Nässpray/peroralt, minskar svullnad pga kärlkontraktion i slemhinnorna. 
Biverkningar: toleransutveckling efter ca 10 dagar, slemhinneskador, hjärtklappning, 
sömnsvårigheter. 

Glukokortikoider:  
Spray, minskar inflammatoriska mediatorer. 

Natriumkromoglikat:  
Samma som för astma, stabiliserar mastceller -> minskad allergisk reaktion. 

Leukotrienreceptor-antagonist:  
Samma som astma fast påverkar mer i nasopharynx. Minskad mukusproduktion, 
plasmaexudat mm. 

Antikolinergika:  
Minskad mukusproduktion. 

Likheter i behandling till astma: Behandling beror på allvarlighetsgrad, liknade läkemedel 
(steroider, LTR-antagonister mm.) 

Skillnader i behandling till astma: Olika administrationssätt (Nässpray istället för inhalation, 
perolara alternativ för båda). Riktar sig mot olika adrenerga receptorer.  

KOL (KRONISK OBSTRUKTIV LUNGSJUKDOM) 

Behandling av KOL kan delas upp i fyra delar beroende på hur allvarliga symptomen är (mäts 
i FEV). KOL medicineras i stort sett likadant som astma förutom vid mycket allvarliga 
symptom då Roflumilast (Daxas) används. 

1. Vid mild KOL rekommenderas profylaxåtgärder (rökstopp, byte av farlig 
arbetsmiljö etcetera), vaccinering mot influensa, och korttidsverkande 
bronkdilatatorer (som till exempel SABA och SAMA) 
 

2. Vid måttlig KOL tilläggs långtidsverkande bronkdilaterande läkemedel som till 
exempel LABA och LAMA 
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3. Vid svår KOL läggs det till inhalerade steroider 
 

4. Vid mycket allvarlig KOL kan det bli aktuellt med kirurgiska ingrepp samt 
långvarande syreterapi. Behandlas också med Roflumilast, ett läkemedel som 
inhiberar fosfodiesteras vilket ökar mängden intracellulärt cAMP som i sin tur 
inhiberar fibroblaster, relaxerar glattmuskulatur i bronkerna, inhiberar 
inflammatoriska mediatorer, samt nedreglerar makrofager och neutrofiler. 
Roflumilast är ett effektivt läkemedel men har mycket svåra biverkningar, 
därför används det endast i svåra fall av KOL. 

HOSTDÄMPANDE MEDEL 

Hostmedicin har i allmänhet dåligt dokumenterad effekt och rabatteras därför inte på 
apoteket. 

Behandlingsprinciper för produktiv hosta: 

- Behandlas med slemlösande medel och expektorantia (en grupp läkemedel som löser upp 
slemmet i luftvägarna) 

-     Slemlösande läkemedel bryter disulfidbryggor mellan glykoproteinmolekyler för att lösa 
upp slemmet. Exempel på läkemedel som verkar på detta sätt skulle vara bromhexin, som 
används för att lösa slempluggar och hårt slem, och Acetylcystein, som också är 
antiinflammatoriskt. 

-      Expektorantia: Hydrerar mucus för att göra det lättare att hosta upp slemmet. (misstänks 
reta gastrointestinalslemhinnan för att inducera denna reflex). Effekterna är dåligt 
dokumenterade. 

Behandlingsprinciper för icke produktiv hosta: 

-       Behandlas med hostdämpande läkemedel. 

-       Centralt hostdämpande läkemedel används för att dämpa hostreflexen, med hjälp av 
bland annat opioider. 

o   Ett exempel på en sådan opioid är Codein som hämmar hostreflexen i 
medulla. Mindre beroende framkallande, men främsta bieffekten är 
förstoppning. 

-       Eftersom opioider är beroendeframkallande kan man istället använda icke-opioider som 
saknar narkotisk effekt, men som också dämpar hostcentrat i medulla. 

o   Ett exempel på en icke-opioid är dextromethorphan. 
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FÖRDELAR OCH NACKDELAR MED LOKAL RESP SYSTEMISK ADMINISTRERING, 
VERKNINGSMEKANISMER, FARMAKOKINETIK, INDIKATIONER, BIVERKNINGAR, 
INTERAKTIONER. 

Glukokortikoider används som behandling av en astmaattacks senare fas, den 
inflammatoriska fasen. Vid administreringen finns det många fördelar att ge via inhalation 
istället för systemisk administrering t.ex. peroral. Fördelar med lokal administrering: 

• Mindre biverkningar 
• Dålig peroral biologisk tillgänglighet och uttalad första passage-metabolism kan vara 

fördelaktigt för att minimera systemeffekter 
• Partiklarnas storlek kan justeras för att kontrollera var i luftvägarna de deponeras 
• Inhalationer är även lättare att sätta ut eftersom de inte påverkar den endogena 

produktionen av glukokortikoider 
 
En viktig orsak till lokal administrering är att man vill undvika systemiska doser, eftersom 
allvarliga biverkningar kan uppstå vid systemiska höga doser eller långvarig behandling. Det 
kommer även många oönskade effekter på grund av glukokortikoider effekt på kolhydrater, 
protein och lipidmetabolism. 

 
 
Vid systemiska biverkningar (eller vid hyperproduktion av endogena glukokortikoider) kan 
patienten få Cushings syndrom, typiska symtom: 

• Lättare blåmärken 
• Striae: stretchmarks  
• Katabol effekt på ben → osteoporos           
• Euforisk känsla först → emotionellt instabil senare 
• Ökad känslighet för infektion 
• Glukokortikoid inducerad diabetes 
• Förändrad kroppsform 

 
Exempel på andra lokala applikationer 

• Krämer/ salvor 
• Näs- och ögondroppar 
• Spray/ aerosol 
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• Klysma/ skum 
• Intraartikulära injektioner 

 
BEHANDLING AV ANAFYLAKTISK CHOCK.  

BEHANDLING SVÅRT ASTMAANFALL 

• Ambulans!  
• Syrgas 
• Inhalation av snabbverkande β2-agonist ipratropium och antikolinergikum – om 

patienten ej kan inhalera ges det intravenöst.  
• Adrenalin – vid svåra akuta allergiska reaktioner (anafylaxi).  
• Steroider – intravenöst om möjligt pga snabbare effekt på detta sätt. 
• Ev. teofyllin 

BEHANDLING ANAFYLAKTISK CHOCK  
• Ambulans!  
• Adrenalin – vid svåra akuta allergiska reaktioner (anafylaxi).  
• Syrgas 
• Steroider – intravenöst om möjligt pga snabbare effekt på detta sätt. 
• Inhalation av snabbverkande β2-agonist ipratropium och antikolinergikum – om 

patienten ej kan inhalera ges det intravenöst. Om patienten behöver detta.  
• Ev. teofyllin 

MAGTARMKANALENS FARMAKOLOGI  

LÄKENEDELSGRUPPER VID BEHANDLING AV ULCUS: SYRASEKRETIONSHÄMMARE, 
ANTACIDA, SLEMHINNESKYDDANDE MEDEL OCH ANTIBIOTIKA, 
VERKNINGSMEKANISMER, BIVERKNINGAR.  

MODERN ULCUSTERAPI  
Princip:    Läkemedel: 

1.  Lindra symptom   Syrasekretionshämmare 
2. Förbättra läkning   Syrasekretionshämmare  
3. Eliminera Helicobacter Pylori  Antibiotika (oftast kombination av 2 st) 
 
Läkemedel vid behandling av magsår delas in i två grupper 

A. Syrasekretionshämmare 
B. Slemhinneskyddande läkemedel  

SYRASEKRETIONSHÄMMARE  
H2-receptorantagonister:  
Minskar syrasekretion genom att hämma histaminets effekt på H2-receptorer på 
parietalceller. Biverkningar: Diarré, yrsel, muskelvärk 
 
Protonpumpshämmare:  
ex. Omeprazol (Losec), pantoprazol, lanzoprazol 
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Är svaga baser som passerar blodkärlsväggen och in till parietalcellen, sedan ut ur 
parietalcellen, ackumuleras selektivt runt den sura parietalcellen via jonfällor. Den svaga 
basen B blir laddad (BH+) pga. att den plockar upp proton och kan därefter inte lämna 
området. Basen binder till protonpumpens Active sites innehållande cysteiner, och hämmar 
pumpen irreversibelt. Nysyntes av protonpumpar är dock snabb, om man slutar ta LM 
kommer nya pumpar att snabbt produceras och placeras på parietalcellen. Detta pga 
förhöjning av gastrin som stimulerar syra produktion. 
 
I sig är dessa LM instabila i sur miljö och förstörs i magsäcken. Därav måste de ”coatas” i en 
syrestabil kapsel som löses upp i tunntarmen och går via blodet till magsäcken.  
 
Biverkningar: Huvudvärk, diarré, ökad risk pneumoni, gastroenterit 
 
Muskarinreceptorantagonister:  
Hämmar acetylkolinmedierad syrasekretion (parasympatisk effekt via n. vagus). Till exempel 
pirenzipin (M3-antagonist).  
Biverkningar: Antikolinerga biverkningar (muntorrhet, urinretention, förstoppning etc). 
 
Antacida (anti acid):  
Egentligen inte syrasekretionshämmande men är basiska salter, neutraliserar syra i magen. 
Ger kortvarig förhöjning av pH. Novalucol t.ex. 
Biverkningar: kan ge både diarre eller förstoppning 
 

SLEMHINNESKYDDANDE LÄKEMEDEL 
Sucralfat:  
Aluminiumhydroxid och sukros som sitter ihop. Molekylen spjälkas i surt pH i magsäcken. 
Sukros som är neg laddad binder till sårytan (ulcus) där positiva laddningar är exponerade 
(kollagen bland annat) och bildar en skyddande gel, ungefär som ett plåster. 
Biverkan: Förstoppning 

 
Alginsyra:  
Lägger sig som ett lock på magsaften, hindrar reflux av syra upp till esofagus, därmed 
minskas syrans skadliga effekter på esofageal slemhinna. Kan användas av gravida då fostret 
trycker på. 
 

Misoprostol:  
PGE1-analog (prostaglandinanalog) som stimulerar bikarbonat- och slemproduktion, 
hämmar också delvis HCl-produktion. Används vid NSAID-orsakat ulcus. Finns även LM där 
misoprostol är inkorporerat med NSAID (exempelvis cytotec). Kontraindikation: får inte ges 
till gravida! uteruskontraherande effekt. Cytotec används vid medicinsk abort. 

LAXERMEDEL OCH ANTIDIARROIKA, PREPARAT, VERKNINGSMEKANISMER, 
BIVERKNINGAR, RISKER.  

LAXERMEDEL 
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Bulkmedel (ungefär som kostfiber)  
Verkningsmekanism: Volymsökande vilket i sin tur ger ökad peristaltik.  
Ex: Isphagula – ett växtextrakt  
 
Laktulos  
Verkningsmekanism: En syntetisk disackarid som bryts ner av tarmbakterier och bildar 
mjölksyra/ättiksyra som i sin tur binder vatten vilket ökar peristaltiken. 
 
Tarmirriterande läkemedel  
Ex: Senna glukosider, natriumpikosulfat  
Verkningsmekanism: Stimulerar (retar) sensoriska nerver i colon vilket ger ökad motorik. Kan 
endast ges tillfälligt 
 

ANTIDIARRHOIKA  
Diarre är ett symptom på något, ingen sjukdom i sig.  
 
Vid långvarig diarre eller hos gamla och barn kan uttorkning ske ganska fort! Tex Kolera, 
livshotande sjd. Då behövs vätske- och saltersättning (vatten, salt socker) och i vissa fall 
antibiotika.  
 
Vid tillfällig diarre kan ett Motilitetsdämpande Lm tas.  
 
Loperamid (en syntetisk opiatliknande substans) Ger minimalt med centralnervösa effekter 
pga dålig passage till CNS. 

CELLPATOLOGI 
MEKANISMER FÖR CELLSKADA OCH CELLDÖD 
REVERSIBEL CELLSKADA (DEGENERATION)(S2) 
Reversibel cellskada - degeneration 
Mikroskopiska förändringar (ses i ljusmikroskop) 

• Celler har normal kärna men cytoplasman förändras: ansamling av vakuoler (bubblor) 
och ökad cytoplasmatisk volym  
 

• Hydrop degeneration: vätskemängd i cytoplasma stiger pga retention av joner pga 
förändrad närmiljö eller dysfunktion i cellens transportproteiner (ffa Na+ och K+ 
transportörer påverkas, kan vara pga ATP-brist, eller pga toxiner eller temperatur 
som förändrat strukturen på transportprotein) 
 

• Fettdegeneration: ansamling av fett i vakuoler (fettbubblor som ansamlas i lever, 
skelett, kärl, njurar osv) - t.ex. “fatty liver”.  

 
Ultrastrukturella förändringar vid reversibel cellskada 

• ribosomer som disaggregerar (lossnar) vilket leder till vesikelbildning och dilatering 
av vesiklar i ER,  
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• aggregering av cytoskelettala element (eng. myelin figures),  
• svullnad av mitokondrier 

 
MEKANISMER FÖR CELLSKADA, CELLULÄRT FÖRSVAR OCH CELLULÄR 
ÅTERHÄMTNING(S2) 
Olika celltyper har olika reaktioner på närmiljön och hur bra de klarar stress. 
Akut och intensiv stress: resulterar oftast i reversibel eller irreversibel cellskada 
Kronisk mild stress: resulterar oftast i adaptiva förändringar (hypertrofi t.ex.) 
 
Cellers respons 
En normal cell kan gå mot adaptiva förändringar och sedan tillbaka till normaltillståndet, mot 
reversibla cellskador och sedan till normaltillståndet, eller mot irreversibla cellskador med 
celldöd som resultat. 
 
Faktorer som påverkar stressrespons 

• dos/koncentration/intensitet av skadefaktor – “dosis facit venenum” 
• expositionstid för stressor 

 
Mekanismen vid cellskada och cellulär återhämtning 

• Akut cellskada: förändringarna överskrider cellens förmåga att bibehålla normal 
homeostas (t.ex. balans mellan näringsämnen, joner, etc) 

• om stressfaktorn bortfaller i tid à reversibel 
• om stressfaktorn persisterar à irreversibel, kan ge celldöd 

 
Exempel på skadefaktorer 

• infektiösa: mikroorganismer (bakterier, virus, parasiter) 
• kemiska ämnen: läkemedel, toxiner 
• fysiska: värme/kyla, trauma, UV 
• näringsämnen 
• inflammation, antikroppar 
• hormoner 
• syrebrist 

 
Cellens struktur vid cellskada och -död 
Ultrastrukturella förändringar (kan ej ses i ljusmikroskop men däremot i elektronmikroskop); 

• Reversibla: svullnad av cellorganeller t.ex. ER, mitokondrier, “myelin figures” 
(cytoskelettet förändras), utbuktningar i cellmembran 

• Irreversibla: celldöd såsom nekros, cellmembran och organeller bryts ner - läckage av 
cellinnehåll, triggar en inflammatorisk respons och borttransport och fagocytering av 
cellrester 

 
 
FRIA RADIKALER, LIPID PEROXIDATION, AUTOFAGI, EKTOPISK 
FÖRKALKNING (S2) 

FRIA RADIKALER  
Fria radikaler uppstår i cellerna vid åldrande, kemisk skada, strålskada, hypoxi, reperfusion 
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Fria radikaler består av en oparad elektron 𝑒# och är mycket reaktiv. 
Kallas även ROS = radical oxygen species 
 
ROS bildas under oxidativ stress. 
Oxidativ stress:  

- fria radikaler såsom superoxid eller väteperoxid produceras även under normala 
förhållanden genom redoxreaktioner i mitokondrier. 

- Väteperoxid kan perfundera mitokondriens membran 
- Hydroxylradikaler kan oxidera lipider som behövs för membranuppbyggnad. 
- Radikaler kan förändra proteiner (kan ge felveckning eller nedbrytning av proteiner), 

och även skada DNA. 
- ROS (perioxynitrit) produceras även i immunceller, där det har som funktion att 

genom oxidative burst oskadliggöra patogener.  
 
Försvar mot ROS 

• enzymer: superoxiddismutas, katalaser i perioxisomer, glutationperoxidas (GSH) 
• Scavengers (antioxidanter) såsom vit E, vit C, vit A som blockerar bildandet av fria 

syreradikaler 

LIPID PEROXIDATION 
Vid ackumulering av syreradikaler kan de reagera med inorganiska och organiska ämnen så 
som nukelinsyror, proteiner och lipider. När reaktionen sker så bildas nya radikaler eller 
skador. De finns tre huvudsakliga reaktioner: 

-  Lipid peroxidation som sker i lipidmembranet och leder till bildandet av peroxider 
-  Förändringar i proteiner som leder till ökad nedbrytning och minskad enzymatisk 

effekt.  
- Skador på DNA med mutationer som följd.  
 

 

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

 

EKTOPISK FÖRKALKNING 
Ektopi används för att beskriva processer som sker på fel plats i kroppen eller vävnader som 
finns på fel plats i kroppen.  
 
Ektopisk förkalkning är en ansamling av kalciumsalter. Beror på överskott av D-vitamin eller 
PTH (paratyroideahormon).  Ansamlingen av kaliumsalter sker i vävnad. Det kan även leda 
till benväxt i mjuk vävnad.  
 
CELLDÖD: NEKROS, APOPTOS, PYKNOS, KARYOLYS, KARYORREXIS(S2) 

APOPTOS  

Apoptos är ”städat självmord” där cellen krymper i storlek (ser ut som ett russin där den 
upplösta cellkärnan bildar små̊ ”bollar”) och sedan tas upp av makrofager. Kan initieras via 
intracellulär och extracellulär aktivering. 

NEKROS  
Oprogrammerad celldöd innebär att allt i cellen rinner ut i omgivningen vilket förstör eller 
skadar den vilket leder till inflammation. En cell i nekros expanderar tills den brister och 
skrumpnar inte ihop som i apoptosen.  
 
Nekros kommer ofta av en irreversibel cellskada och beror ofta av hypoxi.  
Hypoxi har 3 olika mekanismer: 

• reducerat lokalt blodflöde (ischemi) 
• lågt pO2 partialtryck (hypoxemi) 
• låg syrebindande kapacitet (anemi) 

Några anledningar till hypoxi och nekros kan vara: (dessa tog upp på föreläsningen som 
exempel på olika nekroser)  

- Infarkt - vävnadsnekros orsakad av hypoxi 
- Koagulationsnekros efter ischemi 
- Arterioskleros - ischemisk nekros 
- Liquefaktions (förvätsknings-) nekros (vätska sipprar ut hjärncellerna ex) 
- Enzymatisk fettnekros i pancreas 
- Gangränös nekros - ischemisk nekros 
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Nekrotiska förändringar 
Ultrastrukturella: lysosomer rupturerar, cellen autolyserar, cellkärnan kan bli pyknotisk, 
karyolytisk eller karyorrhektisk, myelin figures bildas, ER lyserar, cellmembran blir 
genomsläppliga, mitokondrier sväller, cellorganellers densitet ökar 
 

• Pyknotisk cellkärna: cellkärna kondenserar (krymper ihop, kromatinet blir 
komprimerat) ses som en väldigt mörk och tät cellkärna i mikroskopet 

• Karyolytisk cellkärna: upplösning av cellkärna genom att kärnmembranet börjar 
läcka och sedan löses upp. Kan ses vid hjärtinfarkt t.ex. 

• Karyorrhektisk cellkärna: cellkärnan fragmenteras i smådelar. Ses vid hjärtinfarkt 
t.ex. 

 
 
PARENKYMATÖS DEGENERATION, HYALIN DEGENERATION, 
SLEMDEGENERATION, FIBRINOID DEGENERATION, FETTDEGENERATION 
OCH HYDROP DEGENERATION (S1) 

PARENKYMATÖS DEGENERATION 
Mitokondrier förstörs. Låg ATP leder till svullnad. Granulering av lipider. Kan t.ex. ske i njure 
som då blir blek och gulaktig. 

HYALIN DEGENERATION 
Deposition av hyalin leder till blankt, hårt utseende (ärrvävnad). Ses i ärr, pankreas vid 
diabetes, uterus efter klimakteriet. 

SLEMDEGENERATION 
Ansamling av muköst material, vanligt mellan skelettmuskulaturfibrer. 
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FIBRINOID DEGENERATION 
 En form av degeneration i vilken vävnad såsom bindväv och/eller blodkärl ackumulerar och 
fäller ut (depositionerar) ett homogent acidofilt material som vid infärgning ser ut som fibrin.  

FETTDEGENERATION  
Ansamling av fett i vakuoler (fettbubblor som ansamlas i lever, skelett, kärl, njurar osv) - t.ex. 
“fatty liver”.  
 
Orsaker:  

• diabetes/svält (pga förändrad metabolism som ger ökad inlagring av fett i celler pga 
för mycket fria fettsyror som cirkulerar, esteriseras till triglycerider som inkorporeras 
i vakuoler) 

• alkohol; ger också ökad esterisering av fria fettsyror 
• hypoxi; minskar oxidering av fettsyror 
• toxiner - minskar oxidering av fettsyror samt ger minskad tillgänglighet av APO-

proteiner 
• näringsbrist - minskad tillgänglighet av APO-proteiner 

Samtliga ger fettdegeneration med vakuolbildning 
 

 
 

HYDROP DEGENERATION 
Cellerna i mitten är vätskefyllda – hydrop. Cellkärnorna ligger löst. 
 
Vätskemängd i cytoplasma stiger pga retention av joner pga förändrad närmiljö eller 
dysfunktion i cellens transportproteiner (ffa Na+ och K+ transportörer påverkas, kan vara 
pga ATP-brist, eller pga toxiner eller temperatur som förändrat strukturen på 
transportprotein) 
 
Levern kan drabbas av antingen hydrop degeneration eller fettdegeneration 
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MEKANISMER FÖR CELLULÄR ADAPTATION  
 
INNEBÖRDEN AV BEGREPPEN: HYPERTROFI, HYPERPLASI, ATROFI, 
INVOLUTION, METAPLASI, DYSPLASI, AGENESI, APLASI, HYPOPLASI (S2) 

HYPERTROFI 
 
Ökad cellstorlek. 
 
Ökning av storlek och funktionell kapacitet hos organ pga patologiska eller fysiologiska 
orsaker. Oförändrat cellantal! Sker i organ utan förmåga till cellnybildning t.ex. 
skelettmuskulatur. 
 
Hypertrofi ses både mikroskopiskt på cellnivå och makroskopiskt på organnivå. 
T.ex. i hjärtat ses vid hypetrofi en storleksökning av kammarmuskulatur (hypertrofierade 
kardiomyocyter) och samtidig minskning av ventrikelhålrummet. 
 

Två orsaker kan leda till hypertrofi 
• proteinsyntes ( i muskler): kontraktioner + hormonellt svar aktiverar 

signaleringsvägar, immunförsvar aktiveras pga ROS som bildats då det råder syrebrist 
i muskelvävnaden. 

• aktivering av satellitceller: satellitceller är stamceller som reparerar skadade muskler 
(muskelceller kan inte blir fler genom celldelning men däremot kan satellitceller 
utvecklas till nya muskelceller, efter hormonell eller immunologisk induktion). 
Dessutom kan translation aktiveras vilket gör att muskelcellerna själva kan 
hypertrofiera. 

 

HYPERPLASI  
Ökat cellantal 
 
Ökat cellantal i ett organ eller vävnad. Sker endast i organ/vävnad med förmåga till 
celldelning, alltså inte i skelettmuskulatur. 
Stimulering leder till att celler lämnar G0-fasen och börjar dela sig via cellcykeln, regleras av 
hormoner, tillväxtfaktorer samt pågår även vid läkning och regeneration. 
 

• Hormonpåverkad hyperplasi: endometriet under menstruationscykeln - fler körtlar 
(hyperplasi) under hormonell reglering. Normalt. 

• hyperplasi ses i hud med psoriasis (epidermal hyperplasi). 
• hyperplasi i prostata, oftast nodulär (knöl som tillväxer), tas bort genom 

transurethral recession (avskalning av prostata). 
• Hyperplasi i thyreoidea (struma, eng. goiter): pga otillräcklig produktion av 

sköldkörtelhormon (t.ex. vid jodbrist) sker hyperplasi av vävnaden. Bifasisk process 
(hyperplasi av follikelepitelceller för ökad hormonproduktion) + ackumulering av 
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tillverkat hormon (ökad mängd sköldkörtelhormon i kolloiden pga kan inte släppas 
ut, bidrar till storleksökning makroskopiskt).  

• Hypofysorsakad hyperplasi t.ex. ACTH-producerande hypofystumörer kan leda till 
sekundär hyperplasi i binjurarna, med överproduktion av kortisol som följd (Mb 
Cushing). 

• Hyperplasi i fettväv - fetma/adipositas. Ofta en kombination av hyperplasi och 
hypertrofi. Hyperplastisk fetma har ofta mindre komplikationer medan hypertrofisk 
fetma är associerad med mild (subakut) inflammation och metabolt syndrom. 
Regulatorer av fettcellsbildning kan vara positiva (leder till hyperplasi) såsom IGF-1, 
insulin, kortisol, thyroideahormonet T3, eller negativa såsom leptin (medierar 
mättnad). 

ATROFI  
Minskad cellstorlek 
 
Atrofi orsakas av; 

• minskade funktionella krav (behov) - t.ex. vid osteoporos pga minskad belastning på 
skelettet 

• minskad syreperfusion - t.ex. vid arteriell förträngning med ischemi som påverkar 
muskler, hjärna, njurar som då atrofierar 

• näringsbrist 
• minskad hormonstimulering - t.ex. pga skada på primära endokrina organ eller pga 

normala variationer (cykliska förändringar) t.ex. menscykeln (uterus slemhinna 
varierar i utseende - antal celler), men även pga ålder när hormonnivåer sjunker 

• denervation (nervimpulser stimulerar inte muskeln eller tarmen tillräckligt) - förlust 
av neuromuskulär transmission ger selektiv muskelatrofi 

• åldrande - i hjärnan t.ex. tätare sulcugyral täckning hos yngre än hos äldre (större 
mellanrum mellan gyri) 

 
Mekanismer vid atrofi 

• proteinnedbrytning och proteinsyntes 
• cytoplasmaproteiner: ubiquitinering (märkning av proteiner) och proteasomal 

nedbrytning av dessa 
• cellorganeller - autofagi (cellorganeller eller delar omsluts av membran och kallas för 

early autophagic bodies, små vesiklar med lysosomala hydrolas inkorporeras i dessa, 
kallas då two vesicular bodies, nedbrytning startar. Late autophagic bodies när 
nedbrytningen avslutats, sedan residual autophagic bodies.) Ses i hjärtat t.ex. vid 
ischemi. 

INVOLUTION  
Minskat cellantal 
 
fysiologisk mekanism som reducerar organstorlek genom apoptos 
Finns fysiologiskt (normalt, ej patologiskt) i två organ; 

• tymus (genomgår involution via apoptos under puberteten, cellernas palts ersätts 
med fett) 
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• uterus efter graviditet. Under graviditeten ökar uterusstorlek, men efter behövs inte 
lika stort organ och glatta muskelceller atrofierar (går i apoptos) tillbaka till normal 
storlek. 

METAPLASI 
Cellens funktion är förändrad 
 

• transformation av en differentierad (epitelial) celltyp till en annan 
• kan vara adaptiv respons till kronisk skada 
• ofta reversibel; när stressor tas bort återgår cellen till ursprungligt utseende 

och funktion 
• Ex 1 på metaplasi: bronkialslemhinnan vid rökning då respiratoriskt cylindriskt 

epitel metaplaserar till skivepitel som finns i t.ex. esofagus. 
•  Ex 2: i övergången mellan portio och cervixkanalen kan också metaplasi ske 

(från körtelepitel i cervix uteri till skivepitel efter infektion med 
papillomvirus).  

• Ex 3: intestinal metaplasi som är tvärtom (från skivepitel i esofagus till 
cylindriskt epitel som ses i resten av GI-kanalen distalt om Z-linjen. Detta ses 
vid sura uppstötningar - kallas Barret’s esophagus).  

• Ex 4: vid kronisk inflammation med H. pylori kan duodenum genomgå gastrisk 
metaplasi till ventrikelslemhinna 

DYSPLASI  
Cellens funktion är sjuklig 
 
Vid icke-reversibel metaplasi och rubbad utmognad av epitelceller ses dysplasi 
Ger variation i cellers storlek och form 

• Polariseringen av epitelceller kan vara störd (mycket cytoplasma brukar finnas 
luminalt medan cellkärnor finns basalt, men vid dysplasi är denna utformning inte 
längre bevarad och cellkärnor kan finnas var som helst, villi kan saknas) 

• förstorad och oregelbunden cellkärna (hyperkromatism dvs med mer kromatin än 
vanligt) 

Premalign lesion - dysplasi är stegvis utveckling mot cancer 
Störd tillväxtkontroll - kan tillväxa okontrollerat 

AGENESI 
Agenesi är ett begrepp inom medicin som innebär att kroppsdelar eller organ inte 
utvecklades innan födseln. 

APLASI 
Aplasi är bristande utveckling av vävnader och organ. 

HYPOPLASI 
Minskat cellantal 
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CELLULÄRT ÅLDRANDE (S1) 
Cellulärt åldrande är en multifaktoriell process.  

• minskad förmåga till adaptation vid stress 
• ackumulering av somatiska mutationer och icke-nedbrytbara proteiner 
• försämrad vävnadsförnyelse (regenerering) pga replikativ senescens (se längre ner) 
• försämrad förmåga att försvara sig mot oxidativ stress 
• mitokondriell dysfunktion 
• immunförsvar: suppression eller dysfunktion 
• hormonförändringar 

 
Replikativ senescens 
primära celler har begränsad förmåga att dela sig (bara ett visst antal celldelningar), därefter 
går cellen in i senescens. Beror på att vid varje celldelning blir telomererna kortare, till slut är 
de för korta för god replikering. Man tror att senescens skyddar mot immortalisering och 
omvandling av celler till tumörceller. I tumörceller ses ofta aktivering av enzymet telomeras 
som motverkar förkortningen av telomerer. Liknande ses även i kroppens stamceller, vilket 
gör att de kan dela sig oändligt många gånger. 
 
Senescense in vitro - signs 
Celler som går in i senescens har vissa 
kännetecken, de slutar prolifiera även om 
de utsätts för mitogener 
(tillväxtstimulerande). De har också: 

• utplattad morfologi med vakuoler 
• stor cellstorlek 
• kan inte syntetisera DNA 
•  uttrycker beta-galaktosidas vilket 

ger blå färg i mikroskopet 

Activation of senescence 
• telomerer 
• DNA-skador 
• oxidativ stress 
• onkogener 
• näringsbrist eller brist på 

tillväxtfaktorer 
• brist på kontakt med andra celler 

 
 

TUMÖRPATOLOGI & TUMÖRGENETIK 
TILLVÄXTRUBBNINGAR  

INNEBÖRDEN AV BEGREPPEN TUMÖR; NEOPLASI OCH NEOPLASTISK 
TILLVÄXT, 
Tumör betyder knöl, svullnad. Det finns två typer benigna (godartade) och maligna 
(elakartade – cancer).  
 
Neoplasi = en tillväxt av celler som brutit sig ur normala regleringsmekanismer och börjat 
proliferera autonomt (oberoende). 
 
Neoplasi är processen medan neoplasm är resultatet, en solid neoplasm är en tumör.  
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Neoplastisk tillväxt  
Tumörcellen härstammar från en enda cell, genom en monoklonal proliferation av en enda 
neoplastiskt transformerad cell. En neoplastisk cell är en cell som brutit sig ur normala 
regleringmekanismer. Det bildas alltså kloner av ursprungscellen. Detta kan utvecklas till en 
neoplasi. 
 
 
 OLIKA CELLERS REGENERATIONSFÖRMÅGA OCH ENDOKRIN, PARAKRIN 
OCH AUTOKRIN TILLVÄXTREGLERING.  
Endokrina tillväxtfaktorer hormoner frisätts till och tas upp från blodet. De styr tillväxt av 
celler, organ och strukturer. GH, som tillverkas i hypofysen, är ett exempel. 
 
Parakrina tillväxtfaktorer frisätts från omgivande celler i vävnaden 
 
Autokrin: genom att utsöndra autokrina faktorer som bidrar till att stimulera rörelse så kan 
tumörceller migrera genom basalmembranet och sprida sig.  Autokrina tillväxtfaktorer 
frisätts från cellen själv - den stimulerar sin egen tillväxt Lymfocyter som frisätter cytokiner 
är exempel på parakrin och endokrin tillväxtreglering. 
 
 
 
TUMÖRKLASSIFIKATION 

SKILLNADER MELLAN BENIGNA OCH MALIGNA TUMÖRER. 
Benigna tumörer 

-  godartade tumörer 
-  ofta runda 
- mjukare  
- välavgränsade 
- icke-invasivt och långsam tillväxt  
- kan inte sätta fjärrmetastaser  
- väldifferentierad cellbild som liknar 

utsprungsceller  
 
 
 
 

Maligna tumörer 
- större än benigna 
- sämre avgränsade, har ofta 

fingerliknande utskott 
- snabb växande 
- uppvisar ofta blödning och nekris  
- växer lokalt invasivt och destruerar 

omgivande vävnad  
- har förmåga att sätta 

fjärrmetastaser i ex lymfkärl 
- dåligt differentierade dvs liknar 

inte ursprungsvävnaden. 
- Är cancerösa  
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Benigna och maligna tumörer kan härstamma från samma groddblad/celltyp men har olika 
namn/ändelser. Här nedan finns en lista på några vanliga. Anders (föreläsaren) säger att 
detta är mycket innan tills lära men är mycket relevant för framtiden när vi är på klinik.  
 

 
HISTOGENETISK INDELNING; EPITELIALA TUMÖRER, MESENKYMALA 
TUMÖRER, TERATOM.  
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Histogenetisk klassifikation är vilken vävnadstyp som har gett upphov till en viss tumör och 
om den är benign eller malign.  

TUMÖRHISTOPATOLOGISKA GRUNDBEGREPP  
Hyperplasi, Metaplasi, Atypi, Dysplasi 
 
Hyperplasi = ökning av antal celler i organ eller vävnad som svar på stimulus. T.ex. benign 
prostatahyperplasi. Hyperplasi i bröstvävnad: intraduktal hyperplasi i mjölkgångar, eng. 
usual ductal hyperplasia, eller adenos (ökat antal körtelceller) 
 
Metaplasi = en differentierad mogen celltyp ersätts med en annan celltyp. Oftast adaptivt 
svar till en kronisk skada, retning. Helt reversibel om skadliga stimulit tas bort.  
 
Skivepitelmetaplasi är när körtelepitel ersätts av skivepitel (finns även metaplasi som är 
tvärtom, kallas i esofagus för intestinal metaplasi, s.k. Barret’s esofagus). Skivepitelmetaplasi 
ses i t.ex. lunga: Respiratoriskt epitel transformeras till omoget skivepitel som sedan övergår 
till moget skivepitel. 
 
Metaplasi som resultatet av störd differentiering – Stimulus som inflammation orsakar 
transformation av epitel så att det blir metaplastiskt 
 
Atypi, cellulär atypi, atypiska celler 
avvikelse från normal cellulär morfologi 

• variation i cellernas och cellkärnans form och storlek (kallas pleomorfism) 
• förstorade hyperkromatiska kärnor med klumpat kromatin för framträdande 

nuekloler 
• atypi graderas som lätt, måttlig eller grav atypi.  
• Atypi kan vara benign (reaktiv, som svar på inflammation) eller malign (cancerös, 

orsakad av tumörväxt) 
• Reaktiv atypi versus malign atypi i urotelet – Underliggande inflammation ger reaktiv 

atypi medan tumörer ger maligna atypier. 
 

Dysplasi 
rubbningar i cellens normala utveckling inom ett epitel 

• associerat till förlust av differentiering av någon grad (anaplasi) vilket innebär förlust 
av funktion, samt cellulär atypi (morfologiska förändringar) 

• är ett förstadium till cancer (=precancerös förändring) 
 

Skillnaden mellan atypi och dysplasi 
Atypi: avvikelser från cellens normala morfologi - endast på cellnivå 
Dysplasi: rubbningar i cellers normala utveckling inom epitelet, tar alltså hänsyn till 
arkitekturen i ett snitt 
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BILDERNA OVAN VISAR CERVIX OCH OLIKA GRADER AV DYSPLASI.  
1. Till vänster ses normal slemhinna med normala celler (små cellkärnor, rikligt 

med cytoplasma osv) 
2. Nästa bild visar precancerösa förändringar av graden CIN 1 (pga HPV-

infektion) - low grade SIL. 
3. Längst till höger syns high grade SIL 

 
• Lätt dysplasi CIN 1 = low grade SIL 
Dysplasin når första tredjedelen av epitelet, arkitektoniskt ses oordning och förstorade 
kärnor och grovt kromatin. 
 
• Måttlig dysplasi CIN 2 = high grade SIL 
Dysplasin når ⅔ av epitelets tjocklek med atypiska mitoser, störd arkitektur och pleomorfa 
förändringar med förstorade cellkärnor och klumpat kromatin.  
 
• Grav dysplasi CIN 3 = high grade SIL  
Dysplasin når hela vägen, men hålls på plats av basalmembran, alltså fortfarande ingen 
invasiv cancer. Pleomorfism och atypiska mitoser hela vägen upp, mycket stora cellkärnor 
och lite cytoplasma, klumpat mörkt kromatin 
 
Obs att man gått ifrån CIN-gradering, idag kallar man det istället för low grade SIL och high 
grade SIL. 
 

BENÄMNING AV TUMÖRER 
System för hur man benämner tumörer, utgår från vilken väv de utgår ifrån samt om de är 
benigna eller maligna. Se tabell 1. Det som slutar på -om är benignt medan det som slutar på 
-carcinom (epiteilalt ursprung) eller -sarkom (mesenkymalt ursprung) är malignt. 
 
Det finns dock anomalier i hur man benämner tumörer (tabell 2): 

• tumörer från melanocyter. Benigna kallas pigmentnevus (födelsemärke) medan 
maligna kallas malignt melanom. 

• könsceller. Maligna: seminom, dysgerminom, embryonalt carcinom. 
• hematopoetiska celler. Leukemi och lymfom är maligna. 
• placenta, tumörer med ursprung från trofoblaster. Benigna: mola hydatidosa. 

Maligna: choriocarcinom. 
• mesotel. Malignt: mesoteliom 
• Tumörer med ursprung från fler än ett groddblad (totipotenta celler i ovarium och 

testis). Benignt: moget teratom. Malignt: omoget teratom (teratocarcinom)  
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BLANDTUMÖRER, TERATOM, HAMARTOM. (S1)  
Alla tumörer passar inte in i lådorna benign eller malign, det finns ett spektrum. De som 
överlappas, dvs är varken eller kallas borderline (”uncertain malignant potential”).  
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Teratom är en tumör som utgår från fler än ett groddblad, detta är då totipotenta celler i 
ovarium och testis. Det finns mogna (benigna) och omogna (malign) 
 
Hamartom är en lokal missbildning som påminner om en tumör som bildas av vävnad/celler 
som finns i området tumören uppstår till skillnad från vanliga tumörer som består av celler 
som är dåligt differentierade. De växer med samma hastighet som omgivande celler och är 
benign, men kan leda till funktionsstörningar i vävnaden de växer i.  
 
 

 
UPPKOMSTMEKANISMER FÖR TUMÖRER (CARCINOGENES) 

ETIOLOGI, 

- ENDOGENA PREDISPONERANDE FAKTORER 
- HEREDITET 
- HORMONELLA FAKTORER 
- KEMISKA FAKTORER 
- FYSIKALISKA FAKTORER 
- VIRUS. 

 
Etiologi är läran om orsakssamband eller kausalitet.  

ENDOGENA PREDISPONERANDE FAKTORER 
Endogena ämnen (även exogena) kan orsaka olika typer av DNA-skador. Men en DNA-skada 
innebär inte per automatik att en mutation uppstår eftersom celler har en god förmåda att 
reparera skador.  Exempel på endogena faktorer som kan ge upphov till skador kan vara 
exponering för ROS, alkylering eller hydrolys.  
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HEREDITET 
Ärftlighet är en faktor som spelar roll för cancerutvecklingen men både miljö och 
livsstilsfaktorer kan påverka den ärftliga biten till stor del. En del gener ger större risk än 
andra. Ungefär 5 – 10 % av all cancer kan klassas som ärftlig.  
 
En av de mest kända generna som orsakar ärftlig cancer är mutationer i BRCA1 och BRCA2 
som orsakar hereditär bröst- och ovariecancer.  
 
Kliniska kännetecken som gör att man bör utreda ärftlig cancer 

• flera nära släktingar med samma cancersjukdom 
• tidig debut av cancer jmf med sporadiska fall av samma cancer 
• multipla primärtumörer (i samma bröst eller bilateralt) 
• associerade tumörer (t.ex. kombination av bröst- och ovarialcancer - BRCA1 och 

BRCA2 mutation är trolig i detta fall) 
 
Ärftlig cancer är autosamalt dominant nedärvt och överförs i lika stor grad till män som 
kvinnor. Man ser inga överhoppade generationer och varje barn har 50% risk att ärva genen. 
Dock är inte penetransen komplett, vilket gör att inte alla mutationsbärare utvecklar cancer. 
Penetransen är även delvis åldersrelaterad och ökar med åldern.  
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Förebyggande (profylaktiska) åtgärder hos friska anlagsbärare 
Två typer: 

1. kontrollprogram: mammografi, koloskopi, PSA-test (prostatacancer) för att upptäcka 
tidigt, sätta in behandling tidigt 

2. profylaktisk operation där riskorgan opereras bort, t.ex. vid ärftlig risk att utveckla 
bröstcancer. Vid ärftlig bröst- och ovarialcancer pga BRCA1-mutation gör man en 
profylaktisk bilateral mastektomi och bilateral salpingektomi 

HORMONELLA FAKTORER 
Vissa cancerformer så som bröstcancer kan påverkas av hormoner. De kvinnliga 
könshormonerna kan ha en cancerframkallande effekt. Mängden könshormon som 
bröstkörtkarna utsätts för under livstiden kan vara en riskfaktor men också även en 
förklaring till varför bröstcancer är så passa frekvent förekommande. Könshormonerna ökar 
bröstkörtelcellernas delningsförmåga vilket i sin tur ökar risken för mutationer. 

KEMISKA FAKTORER 
Det finns faktorer i den exogena miljön så som kemikalier, njutningsmedel samt andra 
cancerframkallande ämnen. Några exempel är: Asbest, tobaksrökning, alkohol samt aflatoxin 
(som kommer från mögelsvamp).  

FYSIKALISKA FAKTORER 
Andra faktorer i den exogena miljön som kan påverka är strålning, både joniserande och UV. 
Under en solig dag kan UV strålar leda upp till att en enda hudcell får omkring 30 000 DNA-
skador. Men alla dessa leder inte till mutationer.  
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VIRUS 
Det finns virus som kallas tumörvirus och kan ge upphov till cancer hos människor. Bilden 
nedan visar några olika där den mest kända är humant papillomvirus (HPV)  

 
HPV finns i över 100 olika former och kallas ofta vårtvirus. Långt ifrån alla former ger upphov 
till cancer, en del former ger upphov till hudvårtor eller kondylom (könsvårtor) men några 
onkogena typer finns så som HPV 16, 18, 31 och 33 (mfl). Dessa kan ge maligna tumörer pga 
av en kronisk infektion. Viruset sprids lätt via sexuella kontakter och de flesta som får viruset 
för sig av med det.  
 
Hur går det till när viruset infekterar cervix? Viruset infekterar via sår i epitel, når då ner till 
basalmembranet. Efter ett par veckor startar en aktiv virusinfektion med virusreplikation. 
90% gör sig av med viruset inom 2 år, men i 10% av fallen fås kronisk infektion (inom 2-4 
månader). 10% av dessa kommer inom 10-30 års period att utveckla cancer. 
 
IMMUNOLOGISKA FAKTORER, SOCIALA OCH GEOGRAFISKA FAKTORER(S1) 
Det finns som frågan ovan beskriver många faktorer som spelar in i varför någon utvecklar 
cancer samt vem som utvecklar cancer. En bra beskrivning på detta togs upp under 
föreläsningen:  
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Referenspopulationen är vit befolkning i Kalifornien. Risken att utveckla mag-, lever-, kolon-, 
respektive prostatacancer bland denna befolkning är satt till 1. 
 
Bland japaner är risken att utveckla cancer i magen 6 ggr högre, medan risken för 
prostatacancer är mindre jmf med referenspopulationen.  
 
Bland japaner som emigrerat till Kalifornien minskar risken för magsäckscancer, men 
fortfarande förhöjd jämfört med referenspopulationen.  
 
Barnen till dessa imigranter har ytterligare sänkt risk för magsäckscancer, men risken är 
fortfarande högre än vad som ses bland referenspopulationen. Risken för prostatacancer 
ökar ju mer man antar referenspopulationens livsstil eller exponeras för miljön i Kalifornien.  
 
Alltså är både livsstil, genetik och andra faktorer viktiga för risken att utveckla cancer. 
På olika geografiska platser på jorden så har vi olika traditioner och kulturer, vi lever och äter 
olika. Vi utsätts därav också för ibland olika typer av virus och bakterier som formar våra 
immunsystem. Allt detta spelar in i utvecklingen av cancer. Man kan om man tittar på olika 
kontinenter se att prevalensen för olika cancerformer är olika beroende på vilket land eller 
kontinent man tittar på.  
 
MEKANISMER FÖR AKTIVERING/INAKTIVERING AV TUMÖRGENER. (S1) 
Detta lärandemål täcks till stor del in i senare lärande mål på en djupare nivå. 
 
För att en cell ska bli en cancercell så måste den kunna invadera och metastaserna det sker 
genom Inaktivering av tumörsupressorgenen (p53). Det kan även ske via mutation och 
deletion av denna.  
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Fyra olika mekanismer för Inaktiveringen av tumörsuppressorgener: 
• inaktiverande mutation, 
• deletion,  
• promoter DNA hypermetylering, 
• interaktion med virala onkoproteiner 

dessa leder till minskat uttryck av tumörsuppressorgener 
OBS även här viktigt att komma ihåg Knudsons hypothesis  
 
Onkogener är gaspedalen i cancerceller. Onkogener är normala gener som är genetiskt 
förändrade, kallas proto-onkogen innan aktivering, främjar celltillväxt, celldelning och 
överlevnad. 
 
Aktivering av proto-onkogener till onkogener kan ske genom tre mekanismer: 

• aktiverande punktmutation, t.ex. pga RAS (ger gain of function) 
• genamplifiering 
• kromosomalt rearrangemang (translokation) - sker genom skapandet av en 

hybridgen (hybridprotein på kromosom genom translokation) eller genom en 
promotorsubstitution (också en typ av translokation) 

 
INFLAMMATION/ MIKROMILJÖNS OCH MIKROORGANISMERS ROLL I 
TUMÖRUTVECKLING(S1) 

 
Både bakterier och virus kan leda till en kronisk inflammation som på sikt kan leda till 
mutationer och sedan cancer. 
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PATOGENES 

FLERSTEGSMODELLER FÖR TUMÖRUTVECKLING 
Flerstegsmodeller för tumörutveckling kan börjas med att beskrivas med ”the hallmarks of 
cancer” vilket är cancercellernas förvärvade egenskaper. Den första kom 2000 och har 6 
olika kriterier. Dessa är väsentliga för att det ska få ”klassas” som cancer. Genom att förstå 
dem så är det sedan lättare att förstå de olika processerna/stegen som leder fram till en 
tumör.  

HALLMARKS OF CANCER 

 
1. Enabling replicative immortality = tumörceller behöver ha evigt liv (ha 

förmågan till obegränsat antal celldelningar) 
Normala (friska) celler tappar 50-200 baspar från sina kromosomer (i slutet av 
telomeren) vid varje celldelning, DNA-sekvensen kan inte replikeras fullt ut. 
Cancercellerna använder sig av telomeras för att förlänga/bibehålla sina 
telomerer. 80-90% av alla maligna tumörer har ett aktivt telomeras, kan dela 
sig hur många gånger som helst dvs är immortaliserade. 

 
2. Inducing angiogenesis (Angiogenes) 

Förmågan att stimulera kärlnybildning (kapillärer) från redan existerande kärl. 
Dessa kärl blir inte som hos friska celler, välorganiserade utan kommer vara 
desorganiserade och kan vara spiralformade kärl. De är alltså strukturellt och 
funktionellt abnorma.  

 
3. Resisting cell death  

Måste kunna motstå signaler om celldöd: deletion eller nedreglering av E-
cadherin så att cellkontakt minskas 



 106 

 
4. Sustaining proliferative signal = måste kunna uppehålla proliferativ 

signalering 
RTK, RAS - tumörcellens mekanismer för att aktivera dessa är mutation, 
genamplifiering, kromosomalt rearrangemang 

 
 

5. Evading growth supressors =måste kunna undvika tillväxthämmare 
Ökat uttryck av TGF-beta (tumörstimulerande), minskat uttryck av Rb 
(tumörsuppressor) - aktiveras genom mutation eller deletion 

 
 

6. Activating invasion and metastasis = kan invadera/metastasera 
Bildar dottertumörer genom att tumörcellen bryter genom underliggande 
basalmembran, sprider sig via blodkärl, slår rot i omgivande vävnad. 
Processen för att invadera underliggande vävnad: tumörcellen tappar kontakt 
med intilliggande celler t.ex. genom nedreglering av E-cadherin, producerar 
kollagenaser för att bryta ned bindväv, kan sedan migrera genom 
basalmembranet genom att utsöndra autokrina faktorer som stimulerar 
rörelsen. 

 
2011 lades ytterligare 4 egenskaper till.  

7. tumör-stimulerande inflammation 
8. undgå destruktion genom immunprocesser 
9. deregulating cellular energetics 
10. genome instability and mutation 

 
 

CANCERUTVECKLING EN MULTISTEGPROCESS/FLERSTEGSPROCESS 
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1. En genetisk förändring uppstår, leder till ökad celldelning hos för övrigt normala 
celler - monoklonal expansion. 

2. Med tiden uppstår fler genförändringar och cellens apoptosprogram förändras 
(immortalisering) 

3. Ytterligare förändringar leder till att de nya celler som bildas mer och mer liknar 
cancer 

4. Fullt utvecklad cancer där cellerna kan generera angiogenes, tar inte längre hänsyn 
till omkringliggande vävnad. Än så länge cancer in situ som hålls på plats pga 
basalmembran. 

5. Spridd cancer (metastasering till omkringliggande vävnad). Via blod, lymfa. Bildar 
dottertumörer på andra ställen i kroppen - invasiv cancer pga uppbrutet 
basalmembran. Förstadier till dotterceller (precancerösa strukturer) ses som dysplasi. 
 

Patologer skiljer mellan dysplasi (precancerös förändring), cancer in situ (preinvasiv) och 
invasiv cancer. 
 
PROTOONKOGENER-ONKOGENER OCH TUMÖRSUPPRESSORGENER OCH 
DERAS RELATION TILL CELLCYKELKONTROLL, CELLTILLVÄXT OCH 
CELLDÖD 
 

ONKOGENER   
- “gaspedal i cancerceller” 
- Överaktivitet eller överproduktion av onkogener.  
- Bara en allel behöver vara påverkad på kromosomen för att aktivera onkogen 

(Knudsons hypotes, se nedan) 
 

- Onkogener är normala gener som är genetiskt förändrade, kallas proto-onkogen, 
främjar celltillväxt, celldelning och överlevnad. 
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- Aktivering av proto-onkogener till onkogener kan ske genom tre mekanismer: 
o aktiverande punktmutation, t.ex. pga RAS (ger gain of function) 
o genamplifiering 
o kromosomalt rearrangemang (translokation) - sker genom skapandet av en 

hybridgen (hybridprotein på kromosom genom translokation) eller genom en 
promotorsubstitution (också en typ av translokation) 
 

- Det finns olika undersökningsmetoder för att påvisa dessa förändringar, t.e.x DNA-
sekvensering (påvisar punktmutation), FISH (påvisar genamplifiering eller 
kromosomalt rearrangemang), PCR (kromosomalt rearrangemang). 
 

 

EXEMPEL PÅ EN SIGNALERINGSVÄG: 
 
En tillväxtreceptor binder ligand 
(tillväxtfaktor), via cyklin D till 
CDK4 aktiveras E2F som ger 
aktivering av S-fas-gener dvs cellen 
går in i S-fas.  
 
Proto-onkogenerna är alltså GF 
(tillväxtfaktorn), cyklin D, CDK4 och 
E2F. 
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TUMÖRSUPPRESSORGENER 
- “broms i cancerceller”  

 
- Tumörsuppressorgener är gener som motverkar tumörutveckling, sker genom att 

inhibera cellcykeln genom att reparera DNA-skador. Mest kända tumörsuppressorn 
är retinoblastomproteinet pRb och p53 

 
- Förlust av funktion, båda alleler måste vara påverkade i kromosomen för att 

inaktivera tumörsuppressorgenen (Knudsons hypotes, se nedan) 
 

- Fyra olika mekanismer för inaktiveringen av tumörsuppressorgener (dessa leder till 
minskat uttryck av tumörsuppressorgener) 

o inaktiverande mutation, 
o deletion,  
o promoter DNA hypermetylering, 
o interaktion med virala onkoproteiner 

 

EXEMPEL PÅ EN SIGNALERINGSVÄG: 
 
Tumörsupressorgener är ex p16 och 
pRb som båda i slutändan leder till 
inhibition av E2F. Som i sin tur ger 
inhibering  av S-fas-gener dvs cellen 
går inte in i S-fas.  
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p53 “genomets väktare” 
p53 aktiveras vid DNA-skada och aktiverar i sin tur gener såsom p21, GADD45 och Bax för att 
reparera skadan, man går in i G1 arrest. Om det inte fungerar induceras apoptos. 
I cancerceller sker inaktivering av p53 genom punktmutation eller deletion av genen TP53, 
mutationer ackumuleras, cancer utvecklas. 

 

MEKANISM FÖR AKTIVERING AV TUMÖRSUPRESSORGEN: 
Virala onkogener 
Virus så som HPV kan orsaka cancer, det sker genom virala proteiner bla. Viralt protein E6 
hämmar p53, E7 hämmar Rb. Effekten på p53 hämmar reparering av DNA-skador och 
inducering av apoptos, medan effekten på Rb hämmar senescens (cellåldrande) och 
differentiering. 
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DNA-hypermetylering av tumörsuppressorgenernas promotorregion 
DNA-hypermetylering av tumörsuppressorgenernas promotorregion är en viktig mekanism i 
deras inaktivering. metylering av promotorregioner leder till mindre uttryck eller inget 
uttryck av tumörsuppressorgener. 
BRCA1 som står för reparering av DNA-skador är metylerad vid bröstcancer 

THE KNUDSON (TWO-HIT) HYPOTHESIS 
1. Normal cell med två kromosomer, normal genetisk profil, har förmåga att reglera 

celltillväxt och reparera DNA-skador så att inte cancer uppstår. 
2. Om en mutation har skett i proto-onkogenen, men bara en allel är påverkad - dvs det 

finns bara en punktmutation, uttrycks tumörsuppressorgener fortfarande och man 
får ingen cancer.  

3. För att utveckla cancer krävs att två alleler är påverkade, dvs att 
tumörsupressorgenerna slås ut. Utöver en mutation i en proto-onkogen.  
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TUMÖRGENETIK 
GENETISK INSTABILITET: 

- MUTAGENES 
- PROTOONKOGENER-ONKOGENER 
- TUMÖRSUPPRESSORGENER 
- TELOMERER 
- KROMOSOMAL INSTABILITET 
- GENAMPLIFIERING 
- DELETIONER OCH TRANSLOKATIONER, 

 

MUTAGENES 
Mutationer kan uppstå i DNA på grund av många olika endogena och exogena faktorer. Ex 
kan hudceller skadas av UV strålning. Men alla skador leder inte till mutationer så cellerna är 
bra på att reparera skador. En del skador leder dock till mutationer som kan ge upphov till 
cancer, dock gör inte alla det.  

PROTOONKOGENER-ONKOGENER 
Onkogener är normala gener som är genetiskt förändrade, kallas proto-onkogen, främjar 
celltillväxt, celldelning och överlevnad. Är gasen i cancercellen.  

TUMÖRSUPPRESSORGENER 
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Tumörsuppressorgener är gener som motverkar tumörutveckling, sker genom att inhibera 
cellcykeln genom att reparera DNA-skador. Är bromsen i cancerceller.  

TELOMERER 
Telomerer finns i ändarna på DNA, vid replikation försvinner bitar av detta. Telomerer finns 
så att man inte ska tappa bitar av det kodande DNAt. Cancerceller har telemeras som 
nybildar telomerer. Telomerer är ett sätt för cellen att veta när den nått sin livslängd och 
inte kan dela sig mer.  

KROMOSOMAL INSTABILITET 
Alla tumörer har en genetisk instabilitet antingen på nukleotid eller kromosomal nivå. 
Genetisk instabilitet pg kromosomal instabilitet beror på mutationer av någon av de många 
gener som påverkar genomets stabilitet. Detta kan leda till att delar eller hela kromosomer 
är duplikerade eller deleterade.  

GENAMPLIFIERING 
Genamplifiering ger ett överuttryck av en gen och kan vara en av anledningarna till att 
onkogener aktiveras. 

DELETIONER  
Deletioner är när delar av DNA eller kromosomer (eller hela kromosomer) är borta. Detta 
kan leda till feluttryck eller att ex tumörsupressorgener försvinner.  

TRANSLOKATIONER 
Translokationer är när delar av kromosom eller genomet fötflyttas, det kan alltså hamna en 
bit på fel plats. Detta kan leda till genamplifiering eller mycket annat som kan leda till 
aktivering eller inaktivering av gener som leder till ex cancer.  
 
EPIGENETISK REGLERING 

- MIKRORNA 
- DNA METYLERING 
- HISTONACETYLERING 

DNA metylering:  
DNA-hypermetylering av tumörsuppressorgenernas promotorregion är en viktig mekanism i 
deras inaktivering. metylering av promotorregioner leder till mindre uttryck eller inget 
uttryck av tumörsuppressorgener. DNA-metylering innebär alltså att metylgrupper adderas 
till nukleotider och leder till tystnad av gener. 
 
Histonmodifiering/histonacetylering: 
Acetylering av histoner leder till att strukturen på histornerna ändras och det kan leda till att 
genuttrycket förändras.  
 
MikroRNA: 
mRNA kan reglera uttrycket av gener även transkription kan hindras via mRNA. 
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DNA SKADA, CELLCYKELKONTROLL, DNA REPARATION, APOPTOS.(S1) 
DNA SKADA = Skador kan ske på DNA men leder inte alltid till muteringar och ens 
muteringar som ger cancer. Cellen har ett bra försvar som reparerar DNA.  
 
CELLCYKELKONTROLL = tumörsupressorgener inhiberar cellcykeln  
 
DNA REPARATION = P53 dvs tumörsupressorgener aktiveras vid DNA skador och binder 
till DNA och försöker reparera mha av andra molekyler/vägar.  
 
APOPTOS = Vid skada på DNA binder p53 som aktiveras till DNA. Om skadan inte går och 
reparera så uttrycks BAX som är apoptosgenen och leder till apoptos. Om cellen försökts 
reparerats via GADD45 vägen men de inte fungerar kan cellen också försättas i apoptos.  

TUMÖRCELLERS BIOLOGISKA EGENSKAPER 
RUBBAD DIFFERENTIERING, MITOSFREKVENS, CELLADHESION, 
PRODUKTION OCH REGLERING AV LYTISKA SUBSTANSER / AV 
MATRIXPROTEASERS AKTIVITET. 
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Störd/rubbad differentiering kan leda till metaplasi (en differentierad mogen celltyp ersätts 
med en annan) 
 
Mitosfrekvens eller differentieringsgrad kan användas för att se hur mycket en cell delar sig 
och hur lik modervävnaden den är. 
 
Celladhesion minskar mellan cancercellern och omliggande celler så att den ska kunna 
degradera ECM och migrera för att metastasera. 

 
 
PLASTICITET, EMT TRANSDIFFERENTIERING (S1) 
EMT = Epithelial-mesenchymal transition. Det betyder att celler omvandlas från epitelceller 
till bindvävsceller. Detta sker under utvecklingen av fostret men kan också ske hos vuxna 
individer i tumörer. EMT medför ett mer svårbehandlat tillstånd med sämre prognos (enligt 
cancerfonden).  
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Även om mesenkymala celler (bindväv) och epitelceller har olika fenotyper och funktion så 
har de samma inbyggda/medfödda plasticitet. Plasticitet är förmågan att anpassa sig till nya 
situationer dvs de går inte tillbaka. De är alltså motsats till elastiskt.  
 
BLODKÄRLSBILDNING 
DEFINITION, BETYDELSE OCH MEKANISMER FÖR ANGIOGENES OCH 
VASCULOGENES I TUMÖRER. 
Angiogenes 
Förmågan att stimulera kärlnybildning (kapillärer) från redan existerande kärl. Dessa kärl blir 
inte som hos friska celler, välorganiserade utan kommer vara desorganiserade och kan vara 
spiralformade kärl. De är alltså strukturellt och funktionellt abnorma. 
 
Är en av Hallmarks of cancer och är väsentlig för tumörbildningen. Tumören behöver syre 
och bli av med slaggprodukter precis som annan vävnad.  
 

 
“ANGIOGENETISK SWITCH” UNDER TUMÖRUTVECKLING (S1) 
Angiogenes - the “angiogenic switch”  
Hos friska celler balanseras negativa och positiva regulatorer som påverkar angiogenes 
De mest kända positiva regulatorerna för angiogenes är VEGF och FGF 
Hos cancerceller finns en övervikt av dessa positiva regulatorer vilket stimulerar 
kärlnybildning.  
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TUMÖRERS SPRIDNINGSVÄGAR 

LOKAL SPRIDNING (EXPANSION, INVASION), METASTASERING; LYMFOGEN, 
HEMATOGEN, DE- ADHERERING, INTRAVASERING, EMBOLISATION, 
EXTRAVASERING, ETABLERING I SEKUNDÄRVÄVNAD, LATENS, 

En av ”Hallmark of cancer” kriterierna är att 
cellerna ska kunna kan invadera/metastasera. 
Det sker genom bildandet av dottertumörer. 
Detta sker genom att tumörcellen bryter 
genom underliggande basalmembran, sprider 
sig via blodkärl, slår rot i omgivande vävnad.  
 
Processen för att invadera underliggande 
vävnad:  

A. Tumörcellen tappar kontakt med 
intilliggande celler t.ex. genom nedreglering 
av E-cadherin. 

 
 
B. Producerar kollagenaser för att bryta 
ned bindväv. 
 
C. Tumörcellen kan sedan migrera genom 
basalmembranet genom att utsöndra 
autokrina faktorer som stimulerar rörelsen. 
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CANCERCELLERNAS NATURLIGA SPRIDNINGSVÄGAR 
1. Per continuitatem: direkt överväxt på angränsande organ/vävnad; t.ex. cervixcancer 

som kan växa över på colon och urinblåsa pga direkt kontakt med angränsande organ 

 
2. Perineural spridning: tumör växer in i nerver och kan spridas längs med deras 

utbredning, t.ex. prostatacancer eller skivepitelcarcinom kan växa längs med nerver. 

 
3. Hematogen spridning: spridning via blodet. t.ex. koloncancer pga riklig blodperfusion 

av kolon, kan sprida sig till lever pga hur dräneringen är utformad - vena porta till 
levern. (via hålven till lungor, via vena porta till lever, via presakralt venplexus till 
kotpelaren) 
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4. Lymfatisk spridning till regionala lymfkörtlar: t.ex. vid bröstcancer eftersom brösten 
dräneras av axillens lymfknutor. Utnyttjas diagnostiskt eftersom det finns en 
portvaktsknuta - man sprutar in ett radioaktivt ämne och ser då vilken lymfknuta som 
är portvakt, den opereras bort tillsammans med tumören. Om portvakten innehåller 
tumörceller är det stor risk för att även andra lymfkörtlar har metastasering. Även vid 
malignt melanom då fjärrmetastasering kan ske till inguinala lymfkörtlar. 

 
 

5. Spridning i serösa hålrum (transcoelomic): peritoneal carcinos. Ovarialcancer kan 
sprida sig till peritoneum (peritoneal carcinos). Avancerad lungcancer kan sprida sig 
via pleura. 
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6. Intraepitelial spridning, “Pagets sjukdom”: cancerceller sprider sig upp längs epitel. 
t.ex. vid bröstcancer kan en tumör sprida sig inifrån ut till bröstvårtan längs med 
epitel. 

 
7. Spridning av hjärntumörer via hjärnryggmärgsvätska (CSF): vid medulloblastom t.ex. 

 
 
 
 
 



 121 

 
 
Metastasering till skelettet 
Prostatacancer kan metastasera till kotpelaren, då fås osteoblastiska lesioner (tumörer) 
Vid metastaserad bröst-, lung-, njur- eller tyreoideacancer till kotpelaren ses istället 
osteolytiska lesioner (förlust av ben i kotor) 
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PREDILEKTIONSSTÄLLEN FÖR METASTASERING AV OLIKA TUMÖRER.  
Cancer med okänd primaritet 

• cancer utan känd primärtumör 
• metastatisk cancer där primärtumörens ursprung inte går att fastställa trots 

standardiserad utredning 
• ses vid ca 3-5% av all cancer 
• i 75% av fallen är lokalisation av CUP (cancer of unknown primary) under diafragma 
• histopatologiskt är adenocarcinom vanligast 

 

 
 
MALIGNA TUMÖRERS INVERKAN PÅ DEN LEVANDE ORGANISMEN:  

KAKEXI, TROMBOSBENÄGENHET, ANEMI.  
Kakexi betyder utmärgling. Många gånger är viktnedgång ett av symptomen som man ser vid 
cancer, tumörens tumörfaktorer kan bidra till detta. Bilden nedan är hämtad från medinsikt 
och har en bra beskrivning. http://www.medinsikt.se/patofysiologi/viktforandring#1 
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Anemi är vanligt hos patienter med cancer i tjock och ändtarm pg av att tumörer kan ge 
blödningar eller ändrad tarmfunktion. Tumörer kan även på andra sätt vara bidragande till 
anemin.   
 
En del tumörer kan utsöndra hormoner som kan påverka trombosbenägengeten. 
Trombosbenägenhet anemi och viktnedgång är vanliga symptom speciellt vid avancerad 
cancer och tros vara kopplad delvis till inflammation orsakad av cancern pg av utsöndring av 
signalsubstanser.  
 
IMMUNOLOGISKA REAKTIONER, TOXISK ORGANPÅVERKAN, 
INFEKTIONSBENÄGENHET, HORMONELLA EFFEKTER, CARCINOMATÖS 
NEUROPATI. (S1)1 

IMMUNOLOGISKA REAKTIONER 
Immunförsvarets roll vid tumörutveckling väcker allt större intresse. Vid till exempel 
kolorektalcancer sågs lägre dödlighet hos de patienter vars tumörer infiltrerats av 
immunologiska celler. 
 
Processen via vilken immunförsvaret skyddar mot cancer kallas på engelska för 
"immunoediting" och består av tre faser; "elimination", "equilibrium" och "escape".  
 
Elimineringen delas upp i ytterligare fyra delfaser: 
1. initiering av anti-tumör respons hos immunförsvaret. Det medfödda immunförsvaret 
uppfattar förekomsten av en tillväxande tumör på grund av dess stromala remodelering som 
orsakar lokal vävnadsskada. Inflammatoriska signaler rekryterar NK-celler, NKT-celler, 
makrofager och dendritiska celler till tumören. NK- och NKT-celler stimuleras till att 
producera IFN-gamma 
 
2. IFN-gamma inducerar tumördöd (till viss del) och stimulerar produktionen av olika 
kemokiner som blockerar bildningen av nya blodkärl. Kemokiner rekryterar ytterligare 
immunceller. 
 
3. NK-celler och makrofager korsaktiverar varandra genom reciprok produktion av IFN-
gamma och IL-12. Detta inducerar apoptos och produktion av ROS och NO. Dendritiska celler 
som migrerat till lymfknutor stimulerar differentieringen av Th1-celler, vilka i sin tur 
stimulerar utvecklingen av mördar-T-celler. 
 
4. Tumörspecifika CD4 och CD8-T-celler når tumörområdet och cytolytiska T-lymfocyter 
angriper antigenuttryckande tumörceller. 
 
De tumörceller som överlever elimineringsfasen går in i "equilibrium phase" under vilken 
lymfocyter och IFN-gamma selektivt angriper celler som är genetiskt instabila och snabbt 
muterande. Tumörceller som utvecklar resistens mot elimineringen går över i "escape fase", 
vid vilken de fortsätter att växa och expandera på ett okontrollerat sätt, för att i slutändan 
ge upphov till metastaser. 

 
1 https://quizlet.com/121449323/tumorpato-flash-cards/ 
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TOXISK ORGANPÅVERKAN 
Cancersymtom är ofta associerade med lokala effekter, men cancer kan även ge effekter på 
avlägsna platser i kroppen (sk paraneoplastiska symtom). Dessa symtom är ofta de första 
tecknen på en malign tumör och kan ibland misstolkas som någon annan sjukdom. Feber, 
viktnedgång och muskelsmärta är exempel på paraneoplastiska symtom. 
 
Tumörer ger ofta upphov till en kronisk inflammation som inte är relaterad till infektion eller 
nekros - i vissa fall ger inflammationen en bättre prognos, men i vissa fall kan själva 
immunreaktionen vara skadlig för patienten. 

INFEKTIONSBENÄGENHET 
Infektionskänsligheten kan öka dels genom att immunförsvaret direkt påverkas av 
tumören, exempelvis genom nedtryckning av benmärgens egen produktion av 
försvarsdugliga immunceller, dels genom att själva cancerbehandlingen minskar 
antalet vita blodkroppar. 
 
Vid cytostatikabehandling är den känsligaste perioden vanligtvis kring 7-14 dagar 
efter behandlingen. Mellan behandlingarna hämtar sig benmärgen och 
blodkropparna hinner komma upp i normala värden, men för varje ny behandling bör 
kontrollerande blodprov tas. 

HORMONELL EFFEKT 
Tumörer med hormonproduktion har ett sekretionsmönster som inte påverkas av 
kroppens eget reglersystem. 
Endokrina tumörer är oftast lokaliserade i hjärna, GI eller endokrina organ. 
Symtomen beror på vilken typ av hormon som tumören producerar; 
kortisolproducerande tumörer kan ge Cushings syndrom medan andra endokrina 
tumörer kan orsaka diabetes insipidus, hyperkalcemi/hypokalcemi eller hypoglykemi. 
Prolaktinom kan orsaka icke graviditetsassocierad mjölkejakulation. 

CARCINOMATÖS NEUROPATI 
Metastaser, autoimmunitet och liknande kan ge neurologiska rubbningar. Det kan 
handla om till exempel demens, cerebral degeneration, limbisk encefalit, optisk 
neurit, spinal motorneuropati etcetera. 
 
Perifer sensomotorisk neuropati ger svaghet och atrofi av distala muskler. 
Neurologiska symtom kan också orsakas av rubbad elektrolytbalans, men de allra 
flesta medieras av cirkulerande antikroppar (autoimmun neuropati). 
 
En del benigna tumörer som är djupt belägna kan orsaka tillklämning av nerver och 
på så sätt orsaka motoriska eller sensoriska störningar. 
 
METODER FÖR TUMÖRDIAGNOSTIK 

HISTOLOGISKA KRITERIER FÖR NEOPLASI, DYSPLASI, MALIGN TUMÖR, 
CELLPOLYMORFISM. ANAPLASI.  
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NEOPLASI 
Neoplasi är tillväxt av celler som har brutit sig ur normala regleringsmekanismer och börjat 
proliferera autonomt. Tumörcellerna härstammar från en enda cell vilket betyder att de är 
en monoklonal proliferation av en enda transformerad cell 
 

 

INTRAEPITELIAL NEOPLASI 
dysplasi och carcinoma in situ sammanföres idag ofta till ett begrepp som kallas 
”intraepitelial neoplasi = IN” Dessa är beskrivningar på lite vart de sitter, dvs vilken vävnad, 
att de är i epitelet och sedan en neoplasi. Här nedan finns några av de vanligare.  

 

PARANEOPLASIER 
En del cancersymptom kan inte förklaras av tumörens utbredning, invasion eller direkta 
effekt. Dessa symptom medieras av hormoner, cytokiner eller immunologiska reaktioner och 
kallas då paraneoplastiska syndrom (paraneoplasier). Exempel på dessa är lungcancer som 
avger ACTH som påverkar binjuren och ger cushings syndrom, i detta fall skulle man kunna 
tro att tumören sitter i binjuren snarare än lungan. Det finns även en annan typ av 



 127 

lungcancer som avger PTHrP (parathormonliknande peptid) som påverkar ben och leder till 
hyperkalcemi.  

DYSPLASI 
Dysplasi betyder att cellens funktion är sjuklig detta ger variation i cellers storlek och form. 

• Polariseringen av epitelceller kan vara störd (mycket cytoplasma brukar finnas 
luminalt medan cellkärnor finns basalt, men vid dysplasi är denna utformning inte 
längre bevarad och cellkärnor kan finnas var som helst, villi kan saknas) 

• förstorad och oregelbunden cellkärna (hyperkromatism dvs med mer kromatin än 
vanligt) 

 
Dysplasi är en stegvis utveckling mot cancer.  
Mild dysplasi: endast basalcellsskiktet är förändrat (förtjockat) 
Moderat dysplasi: epitelets nedre halva är förändrat 
Grav dysplasi: hela epitelet är dysplastiskt 
Kliniskt används begreppen “Low grade CIN” och “high grade CIN”. 
 
Cancer in situ är en vidareutveckling av dysplasin där arkitekturen i vävnaden är ännu mer 
störd, polariseringen av celler är allvarligare, celler är mycket oregelbundna. 
Invasiv cancer: körtelceller lämnar sina normala positioner och går genom barriärskikt till 
andra vävnader eller vävnadslager  

MALIGN TUMÖR  
Består avatypiska celler. Har också följande:  
 

- större än benigna 
- sämre avgränsade, har ofta fingerliknande utskott 
- snabb växande 
- uppvisar ofta blödning och nekris  
- växer lokalt invasivt och destruerar omgivande vävnad  
- har förmåga att sätta fjärrmetastaser i ex lymfkärl 
- dåligt differentierade dvs liknar inte ursprungsvävnaden. 
- Är cancerösa  

 
Där differentieringen är det viktigaste ur histologisk synpunkt.  

CELLPOLYMORFISM 
Cellpolymorfism= markant variation i cellernas form, utseende och storlek 
 

ANAPLASI.  
 
Anaplasi= förlust av differentiering 
 
HISTOPATOLOGI, EXOFOLIATIV CYTOLOGI, FUNKTIONS- OCH 
ASPIRATIONSCYTOLOGI, CYTOLOGISKA KRITERIER FÖR MALIGN TUMÖR. 
IMMUNHISTOKEMI, FISH, MOLEKYLÄRA ANALYSER 
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Histopatologi innebär att misstänkt patologiska förändringar studeras mikroskopiskt. Själva 
vävnadsprovet kan tas med finnålspunktion, mellannålsbiopsi eller knivexcision och ska 
svara på huruvida cancer förekommer, vilken subtyp den i sådant fall är och om den är 
primär eller av metastastyp. 
 
Finnålspunktion och exfoliativ cytologi ger endast tillgång till studier av enstaka celler (dvs 
cytologisk undersökning) medan mellannålsbiopsi och knivexcision ger en sammanhållen 
vävnadsbit vilken kan användas för histopatologisk undersökning. 
 
Histopatologisk undersökning krävs för att det ska kunna avgöras huruvida cancer är invasiv 
eller inte, och är dessutom betydligt bättre än cytologi för att avgöra vilken grad tumören 
utgör. Detta beror på att graderingen görs till stor del utifrån hur strukturen i tumören ser 
ut. 

EXFOLIATIV HISTOLOGI 
Undersökning av celler som lossnar från ytor (exfolierar) såsom hud och slem-hinnor 
exempelvis i vagina, urinrör, GI eller i form av sputum (upphostat slem). 

PUNKTIONS-/ASPIRATIONSCYTOLOGI 
Tunn nål sticks in i den knöl som ska undersökas, varpå celler dras ut (aspireras) med ett lätt 
negativt tryck i sprutan. Djupt liggande knölar kan lokaliseras med hjälp av ultraljud eller 
datortomografi. Det erhållna provet (precis som vid övriga metoder) stryks ut på glasskiva, 
fixeras och färgas varpå det kan undersökas. 

CYTOLOGISK UNDERSÖKNING 
Vid cytologisk undersökning bedöms: 
1.  Storlek och form hos cellerna 
2.  Storlek och form hos kärnorna - tumörceller har typiskt större kärnor än normala celler 
och ser i regel mörkare ut pga för hög halt DNA 
3. Cellernas arrangemang - ex körtelformationer etcetera 
4. Abnormalitet - hur mycket cellerna avviker från normalt vävnadsutseende. Höggradig 
cancer tenderar att ha sämre prognos. 

IMMUNHISTOKEMI 
IHK använder antikroppar riktade mot specifika proteiner. När bindning mellan antikropp 
och protein har skett, sker en infärgning med hjälp av för ögat synliga färgdetektorer. Om 
färgen syns betyder det att proteinet förekommer i vävnaden. 
 
Idag används IHK för att avgöra vilka celltyper som förekommer i olika vävnader, eftersom 
olika celltyper uttrycker specifika proteiner. Förekomsten av olika proteiner kan också tala 
om ifall en tumör är känslig för viss typ av läkemedelsbehandling. 
 
Vid Klinisk Patologi utförs årligen ca 40 000 IHK-färgningar, och undersökningsmetoden lär 
bli ännu mer frekvent använd i framtiden. 

FISH  
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Fish är en undersökningsmetod som påvisar genamplifiering eller kromosomalt 
rearrangemang.  
 
FISH= fluorescence in situ hybridisering - teknik som använder sig av fluorescent inmärkning 
av DNA-komponenter (bit av DNA som används för att hinna en annan gen, sektion av eller 
hel kromosom) för att detektera de komplementära sekvenserna i kromosomerna. 
Möjliggör analys av förekomst av kromosomala förändringar som tex translokationer eller 
amplifieringar.  
 
Själva analysen fungerar genom att fluorescensinmärkta prober denatureras och 
hybridiseras och binder in specifikt till respektive gensekvens. Proberna märks in med grön 
och röd färg på var sida om brottspunkten för translokationen som eftersöks. Om 
translokation har skett kommer detta att synas som en 

MOLEKYLÄRA ANALYSER 
Används vid undersökning av en oidentifierad cancer. Ofta görs varianter av 
mutationsanalyser.  
 
FREKVENS AV TUMÖRSJUKDOMAR 

DE VANLIGASTE TUMÖRFORMERNA I SVERIGE FÖR MÄN, KVINNOR OCH 
BARN, SOCIALSTYRELSENS CANCERREGISTER.  
 

- 60 000 nya fall av cancer i Sverige år 2013 
- könsfördelning relativt jämn, 52% är män, resten kvinnor 
- Lungcancer är den vanligaste formen i världen, 1.6 miljoner fall per år 
- I Norden är prostatacancer, bröstcancer, tjock- och ändtarmscancer, följt av 

lungcancer, vanligast. 
- Lungcancer orsakar flest dödsfall totalt sett, 3 582 personer dog år 2012 i Sverige. 

 
Vanligaste cancerformen i Sverige är dock basalcellscancer (rapporteras inte in till 
cancerregister) - ca 40 000 personer i Sverige. Kan inte metastasera (bra prognos), opereras 
bort. Uppstår på solskadad hud, ofta ansikte eller tinningar. 
 
Cancerfall uppdelat per kön i Sverige. Bröstcancer vanligast hos kvinnor, prostatacancer hos 
män. Lungcancer är den vanligaste orsaken till död i Sverige. 
 
Antalet diagnosticerade fall av cancer per år har ökat både bland män och kvinnor ses stadig 
ökning dock problematiskt att presentera data på detta sätt pga även befolkningsmängd har 
ökat. 
 
Fler får cancer men dödligheten minskar, befolkningssammansättning har förändrats, vi är i 
regel äldre idag än förr ålder är en riskfaktor för att utveckla cancer 
 
I vilken ålder är cancer vanligast? 
toppar mot slutet av livet. Risken från 0 till medelålder är relativt låg jmf med äldre 
personer. Hälften av alla nya cancerfall upptäcks bland de som är 70 år eller äldre (utgör 30% 
av befolkningen) 
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Barncancer 
I Sverige drabbas runt 300 barn av cancer varje år. 100 hjärntumörer, 100 leukemier och 100 
övriga. 
Vanligaste typerna av barncancer: 

• leukemier (ALL - akut lymfatisk leukemi, och AML - akut myeloisk leukemi) 
• hjärntumörer; medulloblastom, ependymom 
• neuroblastom 
• retinoblastom 
• osteosarkom, vanligaste skelettcancern hos barn och ungdomar 

 
 
TUMÖRBIOLOGISKA ASPEKTER PÅ TERAPI OCH TERAPIRESISTENS. (S1) 
Pga att tumörbiologin (genetiska förändringar), spridningsvägar, associerade 
paraneoplastiska syndrom, behandling och prognos skiljer sig åt. 
 
Tumörmarkörer 
substanser (proteiner, hormoner, onkogenprodukter) som återfinns i eller produceras av 
tumörceller, kan frisättas från tumören, kvantifieras i plasma (serumtumörmarkörer) eller 
andra kroppsvätskor. Eller också finns substanserna bara inuti tumören, då kvantifieras de 
genom biopsi/operationsmaterial. 
Används för: 

• diagnostik, screening 
• för att bedöma prognos 
• förutsäga respons eller känslighet samt resistens mot viss terapi 
• mäta behandlingseffekt, eller för att upptäcka återfall 

 
Prediktiva biomarkörer: förutsäger respons/känslighet eller resistens för viss terapi 

GENETISKA SJUKDOMAR 
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Det finns många olika genetiska förändringar och de kan förekomma i alla celler. Om de 
förekommer i somatiska celler kan de bli cancer och om det är i könsceller kan det bli ärftliga 
sjukdomar.  
Här nedan kommer de olika genetiska förändringarna gås igenom.  
STRUKTURELLA FÖRÄNDRINGAR I PROTEINKODANDE DNA (S3)  

STRUKTURELLA FÖRÄNDRINGAR  
Det kan ske olika strukturella förändringar i DNA sekvensen som leder till mutationer. 
Mutation – en nukleotid byts ut till en annan, som uppstår genom exempelvis en felläsning, 
eller så sker mutagener med kemiska medel och strålning. Vid en mutation kan det vara så 
att en annan aminosyra kodas än det som var tänkt, men i människan finns det ju fler koder 
för samma aminosyra, vilket kan leda till att det inte blir någon förändring i funktion. 

SUBSTITUTION 
Substitution är en av de vanligaste förändringarna hos DNA-sekvensen. De finns olika typer 
av substitutioner, så som;  

- Single nucleotide variation (eller polymorphism) SNIPS: Är en positionsbestämd 
variation i arvsmassan som påverkar en enda nukleotid (behöver alltså inte ge 
förändring av aminosyra). Förekommer ofta i populationen. 
 

- Non sense mutation: ett baspar byts ut. Det kan leda till att det blir ett stoppkodon, 
som gör att det blir ett förkortat protein. 
 

- Missense mutation:  en nukleotid byts ut, som kan leda till att fel aminosyra kodas. 
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- Tyst mutation: Om den nya nukleotiden inte leder till förändrad aminosyra eller om 
den nya aminosyran är liknande mot den andra aminosyran kan proteinet funka som 
vanligt om man har tur (vilket inte leder till någon sjukdom). 

INSERTION  
Insertion är när en eller flera nukleotider läggs till. Detta kan vara en typ av frameshift 
mutation. 

DELETION 
Deletion är när en eller flera nukleotider tas bort. Kan vara en frameshift mutation. 

FRAMESHIFT 
Frameshift är när antalet nukleotider som läggs till/tas bort är inte tre. Det leder till att 
nukleotiderna förskjuts så att det i stort sett blir helt andra aminosyror framöver, som kan 
leda till att stoppkodonet också flyttas. Garanterar typ att det nya proteinet inte fungerar/får 
en annan funktion. 

NUMERISKA FÖRÄNDRINGAR I DNA SEKVENSEN 
En individ kan få duplikationer på kromosomnivå som delas in i korta (2-3 baspar som 
repeteras) eller långa (längre sekvenser). Antalet kopior av en specifik gen varierar mellan 
individer. Kan ge frameshift mutation.  
 
En av de kända repeatsen är Huntingtons sjukdom, som beror på en kort extra repeat i 
Huntingtongenen (C-A-G). När antalet av repeats överstiger 36 gånger får individen sannolikt 
Huntingtons sjukdom, och kan föra vidare det till nästa generationer.

 
 
EPIGENETISK REGLERING; FÖRÄNDRINGAR AV ICKE-KODANDE RNA (S2)  
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Sjukdomar kan ha olika ursprung, det finns de beror på arv eller om den beror på miljön. 
Men ytterst få sjukdomar hamnar i den svart/vita området utan det är allt som oftast en 
kombination. Ofta beskriver man sjukdomar med genetiska komponenter som komplexa 
eller enkla.  
KOMPLEXA: Flera gener och miljöfaktorer påverkar, t.ex. astma och eksem.  
ENKLA: En gen eller del av genen ger sjukdom. T.ex. Ehler Danlos, cystisk fibros.  
 
Epigenitik är alltså den del av genetiken som behandlar förändringar i genuttryck, som är 
oberoende av förändringar i DNA-sekvensen. Epigenitiken handlar om hur DNA- avläses och 
uttrycks. 
 
Påverkan på epigenitiken: Yttre miljön, såsom diet, kemiska gifter och ålder. 
 
Det finns två huvudsakliga modifieringar: 
Metylering (som kan leda till att genen tystas, i och med att de metylerade områdena ofta 
finns i en gens promotor och hindrar transkriptionsfaktorer att binda till DNA (se nedan) 
men också bero på att metylbindande komplex binder till metylgrupperna och förhindrar 
transkriptionen. 
 
Den andra epigentikförändringen är histonmodifiering, när de ändras uttrycks gener 
mer/mindre. 
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METYLERING I CPG-ÖAR 
Metyleringen sker oftare i CpG-öar oftare, med CpG-öar menas där C och G förekommer, 
vilket är ofta närmare promoton. När man metylerar CpG kan det ge underuttryck – 
tystandet av en gen,men överuttryck kan också ske. Detta är viktigt vid vissa former av 
cancer (såsom coloncancer) därdet är vanligare att cancern beror på detta än mutationer i 
DNA:t. Metyleringen kan också leda till tystande av DNA-reparerande gener som då också 
ökar risken för tumörer. 
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MICRONRNA 
MicroRNA (miRNA) är korta enkelsträngande icke-kodande RNA som bidrar till 
genreglering genom att binda och påverka budbärar-RNA (mRNA). miRNA är kopplat till 
celldiffererntiering, tillväxt och apoptos och styrs till största del av epigenitik. Det finn 
omkring 1000 olika miRNA. 
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STRUKTURELLA KROMOSOMRUBBNINGAR; POLYPLOIDI, ANEUPLODI, 
TRANSLOKATION, INVERSION, DELETION, AMPLIFIERING (S2)  

POLYPLOIDI 
Onormalt antal kromosom kopior. 

ANEUPLODI 
Fel antal kromosomer, dvs annat än 2 st.   
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SKILLNAD ANEUPLODI OCH POLYPLOIDI 
Efter sökning på internet återfanns följande beskrivning:  
 
”Both polyploidy and aneuploidy are changes in the number of Chromosomes inside a cell. 
When the Chromosome number changes by one as a result of addition or deletion, it is 
known as aneuploidy. When the Chromosome number changes in set from diploid to 
triploid or tetraploid, that is known as polyploidy.” 

TRANSLOKATION 
Två ”brakes”, kromosomerna har gått av på två ställen och dessa byter plats. Man kan få 
balanserad translokation och obalanserad translokation. Vid balanserad translokation har 
man lika mycket av det genetiska materialet och i de flesta fallen får man full funktionalitet, 
men både obalanserad och balanserad kan leda till sjukdom.  

 
På bilden till höger får barnet till ”Parent 2” (parent 2 har en balanserad translokation) 
mindre genetiskt material, som kommer leda till problem (då denna del liksom ”saknas” hos 
barnet. Balanserade translokationer är relativt vanligt 1/500 – de har risk att de får svårare 
att skaffa barn, eller få barn med missbildningar. 

INVERSION 
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Inversion är när ett område i kromosomen bryts av, stycket snurrar runt och hamnar upp 
och ned på samma ställe.  
 
Om det inte sker i centromeren kallas detta: paracentrisk inversion.  
Om det hamnar i centromeren: pericentrisk inversion.  
 
Resulterar i att mängden DNA-material inte blir förändrat och brukar inte leda till någon 
sjukdom, dock finns risk för minskad infertilitet. Men ibland kan det leda till sjukdom, såsom 
Cyclin D1. 

DELETION 
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Deletion är förlust av genetiskt material. Händer det hos fostret kan det leda till bland annat 
utvecklingsstörningar. 

AMPLIFIERING  
Amplifiering är när ett segment av en kromosom kopieras och upprepar sin sekvens, ett 
exempel på detta är duplikation.  
 

 
 

ÄRFTLIGHETSGÅNG FÖR SJUKDOMAR ORSAKADE AV DEFEKTER I ENSKILDA 
AUTOSOMALA ELLER KÖNSBUNDNA GENER SÅSOM; CYSTISK FIBROS, 
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FAMILJÄR HYPERKOLESTEROLEMI, POLYCYSTISK NJURSJUKDOM, SICKEL 
CELL ANEMI, DUCHENNES MUSKELDYSTROFI, HEMOFILI (S2) 
 

 
En bra bild på indelningen av olika genetiska sjukdomar som kan vara bra att ha i 
bakhuvudet.  

TERMINOLOGI 
Allel – variant av en gen  
Homozygot – två av samma allel  
Heterozygot – två olika alleler  
Genotyp – den genetiska uppsättningen (ex. du har anlag för blåa ögon) 
Fenotyp – observerbara karakteristiska ( du har blå ögon) 
Dominanta/recessiv – förhållandet mellan två alleler och fenotypen. Den dominanta genens 
fenotyp maskerar (oftast) den recessiva genens fenotyp på samma lokus.  
Penetrans – andelen individer med en viss genotyp som uttrycker den associerade 
fenotypen. Påverkas av vilken sjukdom, vilken genotyp (typ av mutation/genetisk defekt ex 
mutation vs deletion samt andra gener sp som enhancers) och epigenetik.  

NEDÄRVNING  
Autosomalt dominant sjukdom – krävs endast en allel för att få fenotypen. (kallas också 
mendelisk nedärvning) 50 % risk att barn får sjukdom . 
 
Autosomalt recessiv sjukdom – krävs två alleler för att få fenotyp.  
Här krävs 2 av samma gen för att det ska nedärvas. Vanligare där man ”gifter sig” inom 
släkten (Skaffar barn). På bilden – föräldrarna bär på varsin recessiv gen. 25% av barnen får 
sjukdomen. 25 % blir friska och inte bärare. 50 % risk att barnet blir bärare, men frisk. 
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Könsbunden recessiv – den sjuka genen sitter på X-kromosomen. Om en pojke får ”sjuk” X 
så blir de sjuka. Flickor får alltid 2 X kromosomer vilket gör att de alltid har en frisk X-
kromosom och blir därav bara bärare. 50 % risk för sonen att få sjukdomen, ingen risk för 
flickorna, men en av flickorna blir bärare. 
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OLIKA SJUKDOMAR 
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CYSTISK FIBROS 
- Autosomalt recessiv  
- Drabbar 1/5 000 – 10 000 nyfödda i sverige  
- Orsakas av en mutation i kloridkanal  
- Påverkar flera organsystem  

 
 

Defekten i kloridkanalerna påverkar olika organsystem. Na och Cl ska passera som på bilden i 
normalläget, men vid cystisk firbros händer det till höger i bilden. 
 
Den övre bilden 
Sweat duct: Na+ åker ut i lumen på de med cystisk fibros. Det kan man undersöka på någon 
med misstanke om cystisk fibros med något man kallar svett-test. Vid ett svett-test mäter 
man mängden som utsöndras i svett med hjälp av elektroder. 
 
Den undre bilden  
I lungorna kan man se på den normala lungan så åker Cl- ut samtidigt som Na+ åker in, 
samtidigt som en liten mängd vatten åker med. Vid cystisk fibros har man defekt i CL- 
kanalen som gör att kloridjonerna stannar i cellen, ökar Na+ in i cellen och ökar mängden 
vätska in i cellen (mer vätska). Detta leder till ett segt slem och gör att de kan dra på sig 
infektioner. 

 FAMILJÄR HYPERKOLESTEROLEMI 
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- Autosomalt dominant 
- En av de vanligaste ärftliga sjukdomarna  
- Ökad mängd LDL-kolesterol 
- Xanteplasma – ansamlingar av kolesterol i ansiktet  
- Ökad risk för död i hjärtinfarkt, plötslig hjärtdöd och angina pectoris.  

LDL cirkulerar cirka 2,5 dag tas sedan upp i levern vanligtvis (binder till LDL-receptorn, och 
tas in i levern) och metaboliseras. 
 
Vid familjär hyperkolesterolemi kan man få problem med LDL-upptaget på olika sätt: 

-  LDL-receptorn (LDL-receptormutation) i levern fungerar sämre/ inte alls och kan då 
inte ta upp LDLpartiklar, LDLpartiklarna ansamlas då i cirkulationen. 

- Mutation i apoB-delen (den delen av LDL-molekylen som binder till LDL-receptorn) 
leder till minskad bindning. 

- Ökad PCSK9-aktivitet. I vanliga fall återanvänds LDL-receptorn, men ökar PCSK9 
återanvänds inte LDL-receptorn lika mycket, vilket leder till minskad bindning. 

POLYCYSTISK NJURSJUKDOM 
- Förkommer både autosomalt och dominant och recessiv version 
- Olika genotyper med liknande fenotyp  
- Dominanta (ADPKD) är vanligare och orsakas av mutationer i polycystic kindey 

disease 1 eller 2  
- 1:1000 individer  
- Vanlig orsak till njusvikt  
- Recessiv variant är ovanlig, 1:20 000 och är dödlig i ung ålder.  
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-  

SICKEL CELL ANEMI 
- Autosomalt recessiv  
- Drabbar ca 300 000 årligen  
- Single nucleotide variant i genen som kodar för betaglobin  
- Heterozygoter (bärare) ofta besvärfria  
- Leder till minska flexibilitet av erytrocyten – set kan leda till anemi eller kris.  

Normalt är de röda blodkropparna runda och flexibla och passerar lätt i kapillärer. 
Vid sickelcellsanemi förändras utseendet till att de ser ut som en sickel (bild till 
höger) – de blir större och icke flexibla, har svårt att passera kapillärer och fastnar 
ofta. 
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DUCHENNES MUSKELDYSTROFI 
- Könsbunden recessiv  
- 1/3600 nyfödda i Sverige, dvs ca 10 per år 
- Mutation i dystrofi-genen 
- Muskler ersätts av bindväv och fett  
- Dödlig utgång 
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Vid duschennes muskeldystrofi påverkas ett stort protein som återfinns i skelett och 
hjärtmuskler (som stabiliserar muskeln under kontraktion). Musklerna degenereras och 
ersätts av bindväv och fett gradvist. Barnen blir sjuka med åren, och många dör vid 
tonårsåldern. 

HEMOFILI 
- Könsbunden recessiv  
- Blödarsjukan  
- Brist på koagulationsfaktor  
- Finns olika varianter men typ A hemofili är vanligast, har en faktor 8 mutation.  
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TRISOMI 21, KLINEFELDTERS OCH TURNERS SYNDROM, HUNTINGTONS 
SJUKDOM, LYSOSOMALA INLAGRINGSSJUKDOMAR. (S1) 

DOWNS SYNDROM  

Trisomi på kromosom 21.  Beror på en aneuploidi – fel antal kromosomer  

KLINEFELTERS SYNDROM  

Trisomi på könskromosomen, XXY (har manlig fenotyp). Beror på en aneuploidi – fel antal 
kromosomer 

TURNERS SYNDROM  

Monosomy på könskromosomen, X0 har kvinnligfenotyp. Beror på en aneuploidi – fel antal 
kromosomer 

HUNTINGTONS SJUKDOM 
En individ kan få duplikationer på kromosomnivå som delas in i korta (2-3 baspar som 
repeteras) eller långa (längre sekvenser). En av de kända repeatsen är Huntingtons sjukdom, 
som beror på en kort extra repeat i Huntingtongenen (C-A-G). När antalet av repeats 
överstiger 36 gånger får individen sannolikt Huntingtons sjukdom, och kan föra vidare det till 
nästa generationer. 

LYSOSOMALA INLAGRINGSSJUKDOMAR  
En autosomalt recessiv sjukdom, en grupp på ca 50 stycken olika sjukdomar som är 
organspecifika. Lysosomer bryter ned olika ämnen. När man har sjukdomen funkar inte det 
här lika bra och det blir en ansamling av (ofarliga) ämnen, sekundärt till ansamlingen får man 
cytokinsvar och ansamlar en massa makrofager till området. 


