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Förord 
Bästa student, välkommen till den sista basvetenskapliga kursen på läkarprogrammet! Av alla 

kurser jag läst hittills är BV6 absolut den bästa kursen, vilket jag och alla andra i min termin 

tillskriver framförallt Kim, men också alla föreläsare. Personligen tycker jag också att det har 

varit en av de roligare kurserna. Under kursen kommer ni få göra den ökända bajslabben, vilket 

faktiskt är roligt trots namnet. Jag rekommenderar bara att man läser noga vilka bakterier man 

ska provta till de olika testerna, samt att du när du skriver labbrapporten fyller i genus och inte 

artnamn. Jag har inte skrivit några lärandemål som är relaterade till laborationen då all 

information som skulle platsa där finns i laborationskompendiet. 

 

PS. De sammanställda lärandemålen för BV6 tillägnas alla studenter i VT22 som har simpat 

för sina tutorer.  
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1 Modul 1 – Allmän mikrobiologi 

1.1 Klassificering 

1.1.1 Kunna beskriva den basala skillnaden mellan virus, prokaryoter och eukaryota 

encelliga organismer samt svamp, mask och leddjur. 

• Virus – Arvsmassa i ett proteinskal med eller utan lipidhölje och enzymer. Virus är inte 
levande då de inte kan replikeras, har metabolism eller kan förökas utan en värd. 

• Prokaryoter – Prokaryoter är encelliga organismer som inte har cellkärna eller 
organeller, bakterier. 

• Eukaryota encelliga organismer – parasitiska enstaka celler som har cellkärna och 
organeller. Ett exempel är protozoer. 

• Svampar – Eukaryota celler som har en cellvägg och ibland även har en 
polysackaridkapsel. Svampar kan ha rund eller filamentös morfologi. 

• Maskar – Parasitiska flercelliga eukaryota organismer som i vissa fall kan vara mycket 
stora (flera meter).  

• Leddjur – Flercelliga eukaryota organismer med leder som både kan vara parasitösa i 
sig eller fungera som vektorer. 

 

1.1.2 Kunna redogöra för principerna för klassificering av mikroorganismer i ordning, 

familj, släkte, art, subtyper och kloner. 
Organismer delas in i olika grupper på olika nivåer som allt klassificeras som liv. Domän, rike, 

fylum och klass är de fyra högsta nivåerna där organismer delas in baserat på stora 

morfologiska skillnader, till exempel baseras domän på huruvida cellerna har cellkärna och 

organeller (eukaryota) eller inte (prokaryota). Hos bakterier delas de följande nivåerna 

ordning, familj, släkte (genus) och art in baserat på genetiska skillnader i 16S-strängen RNA 

som är en del av den lilla subenheten i ribosomerna. Genen för 16S-rRNA är indelad i 

konstanta och variabla delar och det är de specifika variabla delarna som möjliggör 

klassificering utifrån detta. Bakterier inom samma ordning är mycket svåra att skilja 

morfologiskt åt, medan olika ordningar är möjliga att skilja morfologiskt. Ju fler 

överensstämmande variabla delar som två bakterier har, desto närmare släktskap har de. 

Under artnivån finns underarter och därunder finns subtyper. Dessa delas in på olika sätt 

mellan olika bakterier, det kan till exempel vara via genetiska och molekylära skillnader. Sist 

finns kloner som är den nedersta nivån, vilka bakterier delas in igenom helgenomsekvensering, 

där etablerade genetiska skillnader räknas som kloner.  

 

1.2 Hygien 

1.2.1 Kunna redogöra for grundläggande hygienprinciper och sterilitetsbegreppet. 

1.2.1.1 Smittspridning 

Smitta innebär att mikroorganismer måste ha förmågan att ta sig ut ur den smittades kropp, 

ta sig in i en annan individs kropp och nå sitt målorgan utan att ha egen rörelseförmåga. Det 

är således en sannolikhet baserat på hur smittan sprids, antal utsöndrade mikroorganismer, 

överlevnadstid, symptom och mottaglighet. Smitta kan spridas på flera sätt: 

• Direkt kontaktsmitta – via hud-hud eller slemhinna-slemhinna exempel är 
hudinfektioner, sårinfektioner och sexuellt överförbara sjukdomar. 

• Indirekt kontaktsmitta – kontaktsmitta med mellanhand som en yta på ett föremål. 
Detta är främst viktigt i sjukhusmiljö då många mikroorganismer har begränsad 
överlevnad utanför kroppen och därmed är indirekt kontaktsmitta ovanligt i samhället. 

• Blodsmitta – via blod-blod eller blod-slemhinna, kan överföras via kanyler och nålar 
eller vertikalt mellan mor och barn. Då många virus kan återfinnas i blod och smitta 
via blod karakteriseras blodsmitta av kronisk viremi och begränsade andra smittvägar. 
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• Sexuell smitta – variation av kontaktsmitta och blodsmitta där smittan finns i genitalier 
och överförs via slemhinnekontakt eller blodkontakt. Dessa mikroorganismer är 
känsliga och gör andra smittvägar osannolika.  

• Droppsmitta – droppar eller aerosol från luftvägarna med mikroorganismer i. 
Dropparna bildas vid hosta, nysning, tal och andning. Den huvudsakliga smittrisken 
utgörs av stora droppar som faller till golvet inom två meter, vilket gör att smittorisken 
avtar exponentiellt med avståndet. Droppsmitta är den vanligaste smittvägen för 
luftvägsinfektioner och infektion sker genom inandning eller indirekt kontakt med 
droppar via ytor. 

• Luftburen smitta – variant av droppsmitta där mycket små droppar färdas över långa 
avstånd. Det krävs således inte direkt interaktion med någon som är smittad och för 
isolering krävs särskild ventilation. På vinter sker en flytande övergång mellan 
droppsmitta till luftburen smitta då luften blir torrare och därmed blir dropparna 
mindre då de torkar snabbare och därmed kan de färdas längre.  

• Fekal-oral smitta – mikroorganismer som infekterar mag-tarmkanalen och ofta smittar 
genom kontaminerad mat eller vatten.  

• Vektorburen smitta – smitta som överförs via insektsbett utan att göra värddjuret sjukt. 
Ej samma som zoonoser som gör både djur och människor sjuka.  

För att utvärdera hur smittsam en sjukdom är används reproduktionstal (R) som återspeglar 

hur många individer som blir smittade i snitt av en sjuk individ. Då R>1 ökar smittan och R<1 

minskar smittan. R0 är smittspridning då en ny sjukdom observerats utan immunitet och Rt är 

det observerade R-talet vid en viss tidpunkt. Antalet smittade individer ökar eller minskar 

exponentiellt baserat på R-talet. Förutom via smitta kan sjukdom uppstå till följd av endogen 

smitta. Det innebär att mikroorganismer som är del av den normala bakteriefloran då det 

uppstår skador i miljön (epitelskada, kirurgi etc.). Smitta som man fått ute i samhället är 

samhällsförvärvade sjukdomar och sjukdomar som man fått på sjukhus är sjukhusförvärvade 

infektioner eller vårdrelaterade infektioner. 

 

1.2.1.2 Vårdhygien 

Inom vården används handhygien, skyddshandskar och skyddskläder vid möjlig smittrisk, 

visir eller munskydd och skyddsglasögon vid risk för stänk. Det används också skyddskläder 

och finns regler för hår och skägg, samt smycken och bandage på armarna. Skydd mot 

luftburen smitta ingår inte i basala hygienrutiner och används bara om det förekommer 

luftvägssymptom eller är epidemi. Då används andningsskydd som skyddar mot inandning av 

partiklar. Vid isolering av patienter räcker oftast enkelrum, men vid mycket smittsamma 

luftburna sjukdomar används isoleringsrum som har sluss och egen ventilation. Vid kirurgi 

och andra ingrepp används sterilt arbetssätt med steriliserad utrustning. 

 

1.2.1.3 Sterilisering 

Sterilisering innebär totalt avdödande av mikroorganismer inklusive sporer. Detta till skillnad 

från desinfektion som innebär minskning av mikroorganismer till en nivå som inte kan orsaka 

infektion. Vid desinfektion finns olika medel som är baktericida (dödar bakterier), 

bakteriostatiska (förhindrar tillväxt av bakterier) och antiseptiska (minskar mängden 

bakterier i/på levande vävnader). Sterilisering kan ske via olika fysikaliska- (strålning, värme 

filtrering) och kemiska metoder (alkoholer, aldehyder, tungmetaller, halogener, gaser)  

 

1.2.2 Kunna definiera vad vårdhygien är och namnge de vanligaste vårdrelaterade 

infektionerna. 
Vårdhygien är en egen specialitet inom sjukvården som arbetar med att förebygga och 

förhindra smittspridning i sjukvården, samt vårdrelaterade infektioner. Till skillnad från i 

samhället där sterila miljö inte är önskvärd är det i sjukhusmiljö önskvärt då det sker 

injektioner, kirurgi, placering av främmande material i kroppen etc. Det finns även en högre 
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incidens av resistenta bakterier på sjukhus, samt känsliga patienter och sjukvårdspersonal som 

går mellan patienterna.  

 

1.3 Immunologi 

1.3.1 Kunna beskriva översiktligt de viktigaste cellerna inom det konstitutiva försvaret 

(innate immune system) och deras grundläggande funktion vid infektion. 

• Dendritceller – Professionella antigenpresenterande celler som fagocyterar patogen. 

• Makrofager och monocyter – Professionella antigenpresenterande celler som 
fagocyterar patogen. Producerar även cytokiner som aktiverar immunförsvar. 

• Neutrofiler – Fagocyter som också kan fånga patogen genom kromatinnät.  

• Eosinofiler – Frisätter cytotoxiska granula som dödar parasiter. 

• Basofiler – Inducerar inflammation. 

• Plasmacytoida dendritceller – Producerar interferoner som hämmar proteinsyntes, 
inducerar apoptos, aktiverar immunförsvar och ökar uttryck av MHC klass I.  

• NK-celler – Lyserar celler som har intracellulära patogen genom cytotoxicitet. 

• Mastceller – Simulerar immunrespons och frisätter cytotoxiska granula som dödar 
parasiter. 

 

1.3.2 Kunna beskriva översiktligt de viktigaste cellerna inom det integrerade 

infektionsförsvaret (adaptive immune system) och deras grundläggande 

funktion vid infektion. 

• B-celler – Producerar antikroppar och skapar immunologiskt minne. 

• T-celler 

• CD4+ T-celler – Blir T-hjälparceller som inducerar immunrespons, kan även bilda 
minnes-T-celler som bidrar till immunologiskt minne. 

• CD8+ T-celler – Blir cytotoxiska T-celler som dödar infekterade celler. 
 

1.3.3 Kunna beskriva översiktligt hur våra barriärer skyddar mot infektion. 
Fysiska barriärer innefattar huden och slemhinnor. Huden utövar skydd i form av keratinlagret 

som skyddar mot penetration av mikroorganismer och passage av ämnen. Slemhinnor utövar 

skydd i form av epitel och producerade substanser som mukus, saliv, tårvätska, magsyra, 

antimikrobiella substanser och immunmodulerande signalmolekyler. Genom detta skapas en 

miljö som inte är gynnsam för mikroorganismer och patogen som försöker infektera individen. 

 

1.4 Bakterier 

1.4.1 Kunna redogöra för skillnaden mellan Gram-positiva bakterier och Gram-

negativa bakterier. 
Grampositiva bakterier har ett cellmembran och sedan en tjock cellvägg bestående av 

peptidoglykan. Gramnegativa bakterier har istället dubbla cellmembran med en tunn cellvägg 

och periplasma mellan. Cellväggen i båda bakterier består av glykankedjor med påkopplade 

peptidkedjor. I grampositiva bakterier har dessa peptidkedjor peptidbryggor mellan sig, 

medan gramnegativa bakterier har direkta kopplingar mellan peptidkedjorna. De båda 

bakterierna kan ha olika ytproteiner men i grampositiva bakterier sitter dessa i cellmembranet 

och sträcker sig genom cellväggen och i gramnegativa bakterier sitter ytproteinerna i 

innermembranet.  
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1.4.2 Kunna beskriva olika grundstrukturer hos bakterier. 
Bakterier är prokaryota celler som 

innehåller en bakteriekromosom utan 

kärnmembran. Sedan har de fria 

ribosomer i cytoplasman. Cellen är 

omgiven av ett membran och därefter 

cellvägg bestående av peptidokglykan. 

Om cellen är gramnegativ har de ett 

yttermembran utanför cellväggen (och en 

tunnare cellvägg), annars har de endast 

ett membran och en tjock cellvägg (se 

1.4.1). Cellväggen är dynamisk och bryts 

ner för att sedan byggas upp då cellen 

växer. Detta sker genom enzymatiska processer via glykosyltransferaser, transpeptidaser, 

endopeptidaser och lytiska trasglykosylaser. Utanför cellväggen respektive yttermembranet 

har vissa celler en kapsel bestående av polysackarider som skyddar cellen från bland annat 

miljön och fagocytos. Kapseln består av olika kombinationer av polysackarider mellan olika 

serotyper, således finns både variation inom samma art och olika arter. Polysackariderna 

produceras intracellulärt vid cellens poler och translokerar sedan till membranet och sprids ut 

över cellen. En del bakterier har även flageller, vilket tillåter bakterien att simma genom att 

motorn som sitter vid basen drivs av en protongradient som byggs upp av protonpumpar. 

Bakterier som är spiroketer har flagellen i periplasman och därmed snurrar hela cellen då den 

rör sig framåt. Pilier/fimbrier är ytstrukturer som är mer hårlika och täcker hal cellen. Dessa 

bidrar till cellens adhesion, kan ge dem motilitet genom twitching och bidra till cellens 

genutbyte. Till skillnad från flagellen som snurrar skapar fimbrier rörelse genom att 

polymeriseras och brytas ned på längden.  

 

1.4.3 Kunna förklara huvudkoncept för bakteriell virulens, inklusive skillnad mellan 

patogener, opportunister och kommensaler. 
Virulensfaktorer är faktorer som främjar bakteriens överlevnad och infektionsbenägenhet, 

vilket bidrar till sjukdomsutveckling. Bakterier kan delas in i olika grupper baserat på hur 

benägna de är att skapa sjukdom. Patogener är bakterier som alltid orsakar sjukdom. 

Opportunister är bakterier som orsakar sjukdom vid vissa förutsättningar, men inte alltid gör 

det. En del opportunister är en del av vår bakterieflora. Kommensaler är bakterier som bidrar 

till vårat försvar mot bakterieinfektioner på olika sätt eller bidrar till vår metabolism och som 

är del av vår naturliga bakterieflora.  

 

1.4.4 Kunna beskriva och förklara olika grupper av toxiner. 
Toxiner kan delas in i endotoxiner och exotoxiner: Exotoxiner är toxiner som bakterien 

producerar och frisätter i syfte att skada värdceller, undvika immunförsvaret eller bidra till den 

egna överlevnaden på andra sätt. Endotoxiner är toxiner som är beståndsdelar av bakterien, 

vilka är toxiska för värdceller då de utsöndras under bakteriens tillväxt eller då bakterier dör. 

Gramnegativa har lipopolysackarid (LPS) i sitt yttermembran, vilket är att endotoxin som 

orsakar vävnadsskada genom att det känns igen av TLR4, som leder till kraftig 

cytokinproduktion och immunaktivering. Det blir således en cytokinstorm och en kaskad av 

inflammatorisk uppreglering, vilket kan leda till septisk chock.  
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1.4.5 Kunna förklara olika virulensfaktorer, inklusive adhering, kapsel, biofilm och 

sporer. 

1.4.5.1 Adhering 

Adhering innebär att bakterien fäster på cellytan hos den infekterade vävnaden. Det sker då 

cellen känner av ett förändrat tryck när den kommer i kontakt med värdceller och då börjar 

uttrycka adhesiner. Det kan också ske då bakterier med flageller kommer i kontakt med en yta 

och därmed att flagellens rörelse stoppas, vilket inducerar adehesinuttryck. Sist kan bakterier 

använda pilier för att adhera till ytor, som då drar in bakterien till ytan. Adhering är det första 

steget i både kolonisation av en vävnad och biofilmsyntes. Adhering är också ett krav för att 

intracellulära bakterier ska invadera värdceller. Adhesion kan antingen direkt eller indirekt via 

andra signalsystem inducera invaginering av bakterien i cellen. 

 

1.4.5.2 Toxiner 

1.4.5.2.1 Endotoxiner 

Endotoxiner är bakteriens egna byggstenar, antingen strukturella eller funktionella, som är 

toxiska då bakterien dör och dessa molekyler släpps ut i värden. Gramnegativa bakterier har 

ofta endotoxinet LPS (lipopolysackarid) som sitter i yttermembranet. Det är toxiskt då det 

känns igen av TLR-4 och därmed initierar en stark immunrespons. Immunresponsen kan bli 

väldigt kraftig då endotoxiner frisätts i blodet som leder till vävnadsskada och ytterligare 

inflammatorisk uppreglering. Således startar en inflammatorisk kaskad som kan leda till 

septisk chock, organsvikt och död.  

1.4.5.2.2 Exotoxiner 

Exotoxiner är toxiner som aktivt produceras av bakterien och släpps ut för att skada celler, 

reglera deras funktion eller hämma immunförsvaret. Det finns tre typer av exotoxiner: 

• Superantigen – Superantigen lurar immunförsvaret genom att de inducerar en kraftig 
ospecifik immunreaktion som gör att en effektiv immunrespons inte kan initieras. De 
gör detta genom att binda till TCR och MHC, vilket leder till kraftig frisättning av 
cytokiner som leder till en massiv aktivering av immunsystemet och kraftig 
inflammation. Detta kan i sin tur leda till vävnadsskada och ger nya möjligheter till 
infektion  

• Porbildande toxin – Porbildande toxin lyserar värdens celler genom att bilda porer. 
Detta frisätter näring till bakterien och skyddar även rån immunsystemets celler.  

• AB-toxin – Består av två delar, varav B binder till receptorer på målcellen och att A 
frisätts intracellulärt. I cellen påverkar sedan A-subenheten cellens aktivitet genom att 
påverka signalvägar och metabolism.  

Exotoxiner kan även ha flera olika namn baserat på verkningsmekanism och målcell. 

Hemolysiner och cytolysiner lyserar blodceller och andra celler, enterotoxiner påverkar mag-

tarmfunktion, neurotoxiner påverkar neurologiska funktioner och cytotoxiner kan ha många 

mål och verkningsmekanismer.  

 

1.4.5.3 Kapsel 

Kapsel är en av de viktigare virulensfaktorerna som skyddar bakterien från fagocytos, 

komplementattacker, antimikrobiella peptider och antikroppsinbindning. Kapseln kan även 

bidra med adhering. Kapsel finns oftast hos de allvarligare sjukdomsorsakande bakterierna 

och kapseln varierar mellan olika serotyper, vilket ger bakteriearten ökad immune evasion 

baserat på hur många serotyper som finns. Fler serotyper = bättre immune evasion. Idag 

används kapseln som substrat för vaccin genom att konjugera den med icke-toxiska delar av 

bakterietoxiner.  
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1.4.5.4 Biofilm 

Biofilm innebär att bakterier övergår från att vara individuella mikroorganismer som arbetar 

enskilt till att bli mer koordinerade och bilda en grupp. I en biofilm producerar bakterierna 

matrix och adherar till varandra, vilket gör att de blir mer tåliga mot omgivningen. 

Biofilmsformation skyddar mot antibiotika, pH, temperatur, salinitet, strålning, syre etc. 

Formation av biofilm sker främst på abiotiska ytor som implantat eller katetrar, men kan även 

ske i till exempel blodkärl. Dock är biofilm ofta standard för många bakterier i miljön och de 

kan även innehålla flera olika sorters bakterier.  

 

1.4.5.5 Sporer 

Sporer bildas genom sporulering och är ett 

sätt för bakterier att överleva i ogynnsamma 

miljöer. Bakterier som oftare sporulerar är 

bacillus, clostrioides och clostridium. Sporer 

kan ofta ge upphov till matförgiftning då 

tillagad mat med sporer i som står framme 

länge ger möjlighet för sporer att reaktiveras 

och därmed orsaka sjukdom. Sporulering 

innebär att bakterien delas asymmetriskt. 

Därefter dehydreras sporen och förpackas i 

flera skal som skyddar den. I detta stadium är sporen också metabolt inaktiv. Sean lyserar 

modercellen och sporen kan finnas kvar under lång tid och vara skyddad. Om sporen sedan 

hamnar i en gynnsam miljö reaktiveras den och bildar återigen aktiva bakterier.  

 

1.4.6 Kunna beskriva huvudsakliga organisationen av bakteriegenomet, däribland 

kunna korrekt använda termerna plasmid, bakteriofag, IS-element och 

transposon. 
Bakteriens huvudsakliga genom är organiserat i bakteriekromosomen. Den har en stor 

variation och kan vara allt från cirkulär, linjär och vara delad i flera kromosomer. Gemensamt 

för alla bakterier är att de har dsDNA. I kromosomen finns nödvändiga gener och extra gener 

som kan ge bakterien fördelar. Bakterier kan även ha plasmider vilket är som små 

extrakromosomala genomdelar som innehåller extra gener som kan koda för bland annat 

virulensfaktorer eller antibiotikaresistens. Bakteriens genom är dess kromosom(er) plus 

plasmider som det finns. Förutom att bakteriegenomet finns i cytoplasman skiljer det sig även 

från eukaryoters DNA genom att det inte har introner och exoner och därmed inte behöver 

processas efter transkribering. En bakteriofag är ett virus som infekterar virus och därmed kan 

tillföra eller före vidare genetiskt material från bakterien den infekterar till nästa. IS-element 

är insertionssekvensen, vilken är det minsta mobila genetiska elementet. Den består av genen 

för transposas och har inverterade upprepande sekvenser i ändarna. En transposon är ett 

mobilt genetiskt element som består av två IS-element som sitter i var sin ände av en sekvens 

med passagerargener. Transposonen kan således flytta gener från en lokal till en annan i 

bakterien.  

 

1.4.7 Kunna redogöra för hur genetisk information utbyts och nedärvs hos bakterier, 

däribland kunna korrekt använda termerna mutation, transformation, 

transduktion och konjugation. 

1.4.7.1 Mutation 

Mutationer innebär att genomet förändras slumpmässigt på grund av en felaktig replikering, 

eller skador på DNA som ger upphov till reparation där baser byts ut. Punktmutationer innebär 

att endast ett baspar byts ut. Dessa kan antingen vara tysta och därmed inte ha någon effekt på 
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proteinerna även om genomet förändras, eller ge förändringar i aminosyrasekvensen. De kan 

också ge upphov till nonsenssekvenser, vilket kodar för ett stopp istället för en aminosyra och 

därmed bryts proteinet. Mutationer som inte är en multipel av 3 leder istället till att stora delar 

av genomsekvensen förändras och att alla aminosyror efter mutationer kommer bytas ut.  

 

1.4.7.2 Transformation 

Transformation innebär att bakterier tar upp genetiskt material från omgivningen. Olika 

bakterier har kompetens till transformation som induceras av olika förhållanden. Bakterier 

som utövar transformation måste ha pilier som kan fånga upp DNA från omgivningen och 

sedan ta in det via en por i membranet. På vägen in i cellen kommer enda DNA-strängen brytas 

ned och genomet kommer omvandlas till ett enkelsträngat DNA som sedan kan processas. 

DNA:t kommer sedan integreras där det finns homologa segment och där kommer den 

rekombineras in i genomet.  

 

1.4.7.3 Transduktion 

Transduktion sker via bakteriofager som under sin replikationscykel kan få med sig delar av 

bakteriens DNA. Detta DNA kan sedan integreras i nästa bakterie som blir infekterad genom 

rekombination. Dock kräver det att bakteriofagen förlorar gener som krävs för lysering av 

värdcellen då detta kommer innebära att bakterien dör och att genomet inte kan integreras. 

 

1.4.7.4 Konjugation 

Konjugation sker genom förflyttning av plasmider från en cell till en annan och därmed får den 

nya cellen egenskaper som den ursprungliga värdcellen för plasmiden har. Detta kräver att 

plasmiden har vissa egenskaper som möjliggör dess förflyttning. Konjugation går till så att två 

bakterier får kontakt. Därefter kommer en sträng från plasmiden translokera till den nya cellen 

via ett Typ IV sekretionssystem och den andra strängen kommer bli resyntetiseras i 

donatorcellen. Den överförda strängen kommer sedan replikeras till en ny plasmid i 

mottagarcellen.  

 

1.4.8 Kunna redogöra för principerna för bakteriernas anpassning till förändringar i 

deras miljö i form av hur bakterier reagerar på förändringar i näring, syrehalt, 

temperatur och pH. 

1.4.8.1 Näring 

Bakterier kan delas in i olika grupper baserat 

på hur de får näring. Heterotrofa bakterier kan 

syntetisera näring genom oxidation av 

organiska molekyler, detta är den vanligaste 

formen av metabolism. Det är oftast dessa 

bakterier som infekterar människan då de 

lever av molekyler som syntetiserats av andra 

organismer. Autotrofa bakterier skapar energi 

genom oxidation av inorganiska molekyler som nitrat, ammoniak, svavel- eller järnföreningar. 

De är beroende av koldioxid som kolkälla och kan således syntetisera komplexa organiska 

molekyler från inorganiska molekyler i omgivningen. Fototrofa bakterier har förmågan att 

utföra fotosyntes. De använder sig av bakterieklorofyll och kräver koldioxid och vatten (eller 

H2S) för att syntetisera organiska molekyler. Det är främst gramnegativa bakterier som är 

fototrofa. Bakterier har förmågan att fermentera andra ämnen, vilket innebär att organiska 

molekyler är den slutgiltiga elektronmottagaren då det inte finns andra alternativ, till exempel 

i syrefattig miljö. I labbet kan bakterier odlas på icke-selektivt medium som har näring vilket 

tillåter tillväxt av många olika typer av bakterier, eller selektivt medium, vilket innehåller extra 
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tillsatser (som antibiotika), vilket endast tillåter vissa typer av bakterier att växa. Bakteriers 

tillväxtkurva består av en lag-fas, där det sker anpassning; en tillväxtfas; en stationär fas, där 

det inte finns näring för mer tillväxt; samt en dödsfas där bakterier dör snabbare än de 

tillväxer.  

 

1.4.8.2 Temperatur 

Bakterier är anpassade till att ha optimal proliferation vid vissa temperaturer. Denna 

temperatur varierar från art till art. Mesofila bakterier har sin optimala temperatur runt 

normal kroppstemperatur, dessa bakterier är mest relevanta då det är dessa bakterier som 

oftast orsakar sjukdom hos människa. Det finns även psychrotrofa och psychrofila bakterier 

som gillar kyla och termofila, samt hypertermofila bakterier som gillar värme. Förändringar i 

temperatur kan få bakterier att pausa sin tillväxt, men de kan sedan återuppta tillväxten genom 

anpassningar i form av CIPs eller HSPs (cold induced proteins och heat shock proteins).  

 

1.4.8.3 pH 

Likt för temperatur har bakterier en optimal pH-miljö för tillväxt. Således kan bakterier vara 

acidofila, neutralofila eller alkalifila. Bakterier kan anpassa sig till olika pH-miljöer via 

dekarboxylaser och förändringar av membranet, vilket leder till att vätejoner förbrukas. De 

kan också bryta ner urea, vilket leder till bildning av ammoniak och bikarbonat som 

neutraliserar omgivningen. Sist kan bakterier använda sig av chaperoner som bevarar andra 

proteiners struktur i sur miljö. Således kan bakterier påverka omgivningen runt sig till att vara 

optimal för bakterietillväxt. Vid basiska, näringsrika miljöer kan bakteriens form också 

förändras till att bli mer avlång då bakterien förbereder fler delningscykler samtidigt.  

 

1.4.9 Kunna definiera termerna aerob, obligat anaerob, fakultativt anaerob och 

mikroaerofili.  

• Aerob – Bakterier som använder syre till 
sin metabolism. 

• Obligat anaerob – Bakterier som endast 
använder anaerob metabolism. 

• Fakultativt anaerob – Bakterier som kan 
använda både aerob och anaerob 
metabolism och växla mellan dessa. 

• Mikroaerofili – Bakterier som använder 
aerob metabolism men endast använder 
lite syre.  

 

1.5 Virus 

1.5.1 Kunna beskriva en viruspartikels uppbyggnad och principiella strukturer. 
En viruspartikel kallas virion. Den består av 

virusets genom (nukleinsyre) som är inkapslat 

i en kapsid. Nukleinsyran är antingen enkel- 

eller dubbelsträngad och kan vara antingen 

DNA eller RNA. Nukleinsyran kan klassificeras 

utifrån dess förmåga att genomgå translation, 

där plusRNA kan translateras, medan 

minusRNA och minusDNA först måste 

transkriberas till plusRNA (mRNA). 

Nukleinsyran är mycket liten och saknar introner, samt har ibland överlappande gener.  

Kapsiden är ett proteinskal som skyddar nukleinsyran mot förändringar i temperatur, pH och 

omgivningens kemiska sammansättning. Den består av en lite uppsättning upprepande 



19 
 

proteiner (ibland monomerer). Kapsiden kan ha olika form (symmetri) varav de vanligaste är 

helikal och ikosahedral. Helikal symmetri innebär att de upprepande proteinerna klär 

nukleinsyran i en spiralform längs hela dess längd, denna symmetri är vanligast hos 

enkelsträngade RNA-virus med negativ polaritet. Den ikosahedrala symmetrin är uppbyggd av 

att proteinerna arrangerar sig i triangulära sidor, som sedan bildar en tredimensionell struktur 

med tjugo sidor, vilket maximerar den interna volymen. Varje triangulär sida kallas kapsomer 

och består av minst tre subenheter, dessa kan vara identiska eller olika. Även om dessa är de 

vanligaste symmetrierna finns virus med andra former på kapsiden, eller som har 

tilläggsproteiner som ger viruset vissa egenskaper. Stora proteinpartiklar som har hölje kan 

även innehålla matrix som är proteiner som bidrar till stabilitet hos virionen. En del virus har 

ett hölje bestående av ett lipidmembran, detta skyddar viruset ytterligare mot kemikalier, 

enxymer och vatten, men gör det också känsligt för detergener, uttorkning och värme. 

Membranet kommer antingen från cellmembranet, kärnenmembranet eller organeller 

(Golgi/ER) Likt cellmembranet innehåller höljet membranproteiner som bidrar till virionens 

bindning, infektering av celler och stabilitet. Dessutom innehåller många virus olika enzymer 

som bidrar till deras replikation eller utmognad, till exempel omvänt transkriptas, RNA- eller 

DNA-transkriptaser, integraser, eller proteaser.   

 

1.5.2 Kunna beskriva virusens klassificering baserat på genomstruktur (Baltimore 

schemat) och skillnaden mellan de olika virusgrupperna livscyklar baserat på 

denna klassificering. 
Virusens klassificering baserat på genomstruktur 

utgår från huruvida de är DNA eller RNA, enkel- 

eller dubbelsträngade, samt om de har positiv eller 

negativ polaritet. Det ger upphov till 7 grupper av 

virus: 

I. Dubbelsträngade DNA-virus utan RNA-
intermediär. 

II. Enkelsträngade DNA-virus utan RNA-
intermediär. 

III. Dubbelsträngade RNA-virus utan DNA-
intermediär. 

IV. Enkelsträngade RNA-virus med positiv 
polaritet. 

V. Enkelsträngade RNA-virus med negativ 
polaritet som bildar dsRNA vid replikation. 

VI. Enkelsträngade RNA-virus med två kopior varav en integreras i DNA (retrovirus). 
VII. Dubbelsträngade DNA-virus med RNA-intermediär. 
 

1.5.3 Kunna redogöra för en virus replikationscykel (livscykel) från inbindningssteget 

till utträdessteget och skillnader i livscykeln mellan olika virus vid inträde och 

utträde. 

1.5.3.1 DNA-virus 

1.5.3.1.1 Allmänt 

DNA-virus transkriberas i cellkärnan (förutom poxivirdae) och använder sig av cellernas DNA-

reparation för att bibehålla genetisk stabilitet. De har också oftast större genom än RNA-virus, 

vilket gör att de har olika gener som transkriberas tidigt och sent i infektionsförloppet.  
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1.5.3.1.2 Dubbelsträngade DNA-virus (I) 

Dubbelsträngade DNA-virus innefattar herpesviridae 

(erpes simplex, EBV, cytomegalovirus), poxiviridae 

(variolavirus ”smittkoppor”), adenoviridae (adenovirus 

26), samt papillomaviridae (HPV). Dessa virus går in i 

cellen via endocytos, för att sedan transkriberas och 

replikeras i cellkärnan (förutom poxiviridae). Dessa virus 

har större genom och förmågan att starta celltillväxt och 

replikation hos cellen. HPV gör detta genom E7 som 

inhiberar pRB, vilket är en inhibator av cellcykeln; samt E6 som inhiberar p53 och möjliggör 

kontinuerlig celltillväxt. Genom detta kan HPV bidra till utveckling av cancer. Flera av de 

dubbelsträngade DNA-virusen kodar för egna proteiner även om de är beroende av cellens 

proteinmaskineri för replikation och transkription. Poxivirus replikeras genom att gå in i cellen 

via endocytos och avkläds i cytoplasman där virusets egna polymeras och enzymer initierar 

DNA-syntes.  

1.5.3.1.3 Enkelsträngade DNA-virus (II) 

Till enkelsträngade DNA-virus hör parvoviridiae som 

har de två humanpatogenerna Parvovirus B19 och 

humant Bocavirus. Dessa har små genom och kräver 

därför växande celler för att replikeras. Parvovirus B19 

kodar endast för tre proteiner (ett är dealktigt i 

replikationen, två utgör kapsiden) och orsakar 

erythema infectiosus (femte sjukan) genom att 

infektera erytropoetiska stamceller. Humant Bocavirus 

orsakar luftvägsinfektioner. Replikationscykeln för dessa virus innebär att de först endocyteras 

i cellen och sedan kläs av vid utträde ur endosomen. DNA:t repareras sedan till dubbelsträngat 

DNA som ger upphov till nytt virusDNA och transkriberas till virusproteiner. Antingen sker 

replikation och transkription samtidigt eller så sker transkription först. När transkription och 

translation, samt replikation skett formas kapsiden runt genomet och virionen lämnar cellen 

antingen via exocytos eller lysering.  

1.5.3.1.4 Dubbelsträngade DNA-virus med RNA-intermediär (VII) 

Dubbelsträngade DNA-virus med RNA-intermediär 

innefattar Hepadnaviridae (HBV). HBV endocyteras i 

cellen för att sedan avklädas och gå in i cellkärnan där 

mRNA produceras. Det används sedan till 

transkription och translation, vilket producerar 

kapsider som innehåller omvänt transkriptas. Viralt 

mRNA packas sedan i kapsiderna och omvänt 

transkriptas omvandlar det till dubbelsträngat DNA.  

 

1.5.3.2 RNA-virus 

1.5.3.2.1 Allmänt 

RNA-virus har generellt mindre genom än DNA-virus. De bär också med sig eller kodar för 

RNA-beroende RNA-polymeras (RbRp) som kan replikera RNA från RNA och som inte finns 

hos människan. Dock saknar det korrekturläsningen som DNA-polymeras har, vilket leder till 

att mutationer ackumuleras snabbare i RNA-virus än i DNA-virus (coronaviridae är undantag). 

RNA-virus orsakar även ofta akuta sjukdomar.  
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1.5.3.2.2 Dubbelsträngade RNA-virus (III) 

Dubbelsträngade RNA-virus innefattar reoviridae 

(rotavirus). Virionen tas in i cellen, för att sedan 

avklädas och RNA frisätts tillsammans med RbRp 

till cytoplasman. Därefter kommer -ssRNA-

strängen replikeras och bilda +ssRNA som används 

både till translation och sätts ihop till nya virioner. 

I virionerna kommer sedan nya RbRp replikera 

+ssRNA till -ssRNA och tillsammans bildar de 

dsRNA.  

1.5.3.2.3 Enkelsträngade RNA-virus med positiv polaritet (IV) 

Enkelsträngade RNA-virus med positiv polaritet 

innefattar coronaviridae (SARS-CoV-2), 

picornaviridae (poliovirus, rhinovirus, HAV), 

flaviviridae (West Nile virus, Denguevirus, HCV), 

samt calicivirae (norovirus). De har ett mRNA-

liknande genom. Virionerna tas in i cellen genom 

att de binder till receptorn och avkläds vid 

cellmembranet varpå RNA-strängen frisätts till 

cytoplasman. Därefter translateras RNA-viruset 

för att bilda RbRp och andra virusproteiner som 

krävs för resten av replikationscykeln. Virus-RNA:t 

replikeras sedan för att bilda den motsvarande negativa RNA-strängen, vilken i sin tur används 

som mall för replikation av RNA-viruset. Specifikt för polioviruset är att hela viruset 

translateras till en polypeptid som sedan klyvs till flera virusproteiner.  

1.5.3.2.4 Enkelsträngade RNA-virus med negativ polaritet (V) 

Enkelsträngade RNA-virus med negativ polaritet 

innefattar paramyxoviridae (inflensa A-virus, 

mässlingsvirus) och filoviridae (ebolavirus). De 

binder till cellen och avkläds så att deras RNA och 

RbRp frisätts till cytoplasman. Därefter bildar 

RbRp en mall med positiv polaritet som kan 

användas till proteinsyntes och användas som 

templat för nya RNA-virus. På grund av att deras 

RNA inte kan läsas direkt måste de bära med sig 

RbRp för att kunna förökas. Ett undantag är 

influensavirus som replikerar -ssRNA i 

cellkärnan. Det gör viruset genom att stjäla 5’-änden från ett endogent mRNA och därmed 

kunna translateras och replikeras. Vissa -ssRNA-virus har segmenterade genom där varje 

segment kodar för ett protein.  
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1.5.3.2.5 Enkelsträngat RNA-virus med DNA-intermediär (VI) 

Enkelsträngade RNA-virus med DNA-intermediärer 

innefattar retroviridae (HIV). När det binder till sin 

receptor smälter virionen samman med cellmembranet 

och +ssRNA frisätts till cytoplasman tillsammans med 

omvänt transkriptas (OT). OT omvandlar sedan +ssRNA 

till dsDNA som går in i cellkärnan och integreras i 

genomet via integras. Då cellens genom genomgår 

transkription bildas nytt +ssRNA. Detta gör att 

replikationen av virioner pågår tills värden dör. HIV-1 har 

inte ett segmenterat genom men bär med sig två kopior 

av sitt +ssRNA-genom.  

 

1.5.4 Kunna förklara skillnaden mellan akuta infektioner, persisterande infektioner 

som är latenta och reaktiverande, och persisterande infektioner som är kroniska 

hos virus. 
Akuta infektioner är infektioner som leder till en topp i virusmängd, vilket sedan läker ut och 

infektionen tar slut. Persisterande latenta infektioner innebär att infektionen efter den första 

akuta infektionen blir latent istället för att läka ut helt. Detta sker till exempel vid HSV-1 

(Herpes simplex-virus 1) som infekterar fria 

nervändar. Virionen transporteras längs axon till 

cellkroppen där det i cellkärnan leder till 

produktion av nya virioner, eller blir latent 

genom att lindas runt histoner och därmed vara 

inaktivt i cellkärnan. Efter en tid kan reaktivering ske, där virion återigen börjar produceras, 

för att återigen bli en latent infektion. 

Persisterande kroniska infektioner sker hos till 

exempel HBV, som efter den första akuta 

infektionen leder till en lägre aktivitet, men 

fortfarande aktiv infektion som producerar 

virioner. Under största delen av denna infektion är den asymtomatisk, men kan efter en tid ge 

symptom då det ger upphov till cirros och kan orsaka hepatocellulär cancer.  

 

1.5.5 Kunna förklara vad som bestämmer ett virus celltropism. 
Celltropism påverkas av två faktorer: Dels närvaro av virusreceptorer på värdcellen, dels 

cellens lämplighet för virusreplikation och proteinsyntes. Virus som ger upphov till 

luftvägsinfektioner infekterar således respiratoriskt epitel för att det har receptorer som viruset 

kan binda till och för att epitelcellerna har en metabolism som tillåter viruset att replikera och 

syntetisera proteiner. Många virus kräver aktivt delande celler för att kunna replikera, eller så 

kan de syntetisera proteiner som stimulerar celldelning för att aktiva celler har en metabolism 

som är mer gynnsam för virus än vilande celler. 

 

1.5.6 Kunna resonera kring vilka aspekter som påverkar hur svårt sjuk man blir av en 

virusinfektion. 
Svårigheten av en virusinfektion beror på bland annat virusets cytopatiska förmåga, 

virusinokulatets storlek, immunpatologi, samt immunkompetens, tidigare immunitet mot 

viruset, genetik, hälsotillstånd och ålder.  
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1.5.6.1 Cytopatisk förmåga 

Virus kan skada celler genom lytisk virusproduktion som leder till att celler dör. Om många 

eller viktiga celler dör kan det leda till vänvadsskador som har stora konsekvenser för 

individen. Detta kan ske genom att viruset hämmar cellens egna proteinsyntes, nedbrytning 

av DNA, störningar av cellskelett, förändring av membran och glykoproteiner, samt 

syncytiebildning (store, flerkärniga celler som bildas genom sammansmältning av celler.  

 

1.5.6.2 Virusinokulatets storlek 

Virusinokulatets storlek påverkar sjukdomsbilden genom att ett stort inokulat innebär en 

större påverkan på målorganet och därmed en allvarligare sjukdom.  

 

1.5.6.3 Immunopatologi 

Immunopatologi och immunitet påverkar sjukdomsförloppet genom att virus som orsakar 

kraftig immunaktivering leder ofta till vävnadsskada eller systemisk påverkan genom 

immunförsvaret, medan virus som har en effektiv immune evasion eller hos individer med 

nedsatt immunitet kan virussjukdomen orsaka en mer persisterande sjukdom som orsakar 

skada under lång tid istället för att klaras upp. En mer effektiv immunitet eller tidigare 

immunitet mot viruset leder istället till att sjukdomen blir mildare och har ett snabbare 

uppklarningsförlopp, dock beror detta också på inkubationstid då en kort inkubationstid ökar 

risken för sjukdomsutveckling innan effektiv immunaktivering.  

 

1.5.6.4 Genetik 

Genetiken påverkar genom att påverka vilka receptorer som uttrycks och i vilken mängd och 

påverkar därmed virusets möjlighet att invadera en cell. Genetiken påverkar även 

immunsystemets förmåga att hantera virusinfektionen. Genetik hänger även ihop med 

hälsotillstånd, då comorbiditeter kan både skydda genom att förhindra infektion av liknande 

virus, eller öka risken för infektion genom att det kan påverka immunkompetens. Även ålder 

hänger ihop med detta genom att hög ålder medför sänkt immunkompetens och därmed ökad 

susceptibilitet.  

 

1.5.7 Kunna ge exempel på och beskriva hur virus undkommer värdens 

immunförsvar. 
Virus kan utföra immune evasion på många olika sätt. De kan hämma immunaktivering genom 

att producera proteiner som hämmar aktivering av TLR på konstituitiva immunceller, samt 

hämmar IFN-produktion från värdcellen. Normalt stimulerar IFN immunaktivering och 

hämmar proteinsyntes i närliggande celler som gör att virus inte kan spridas till närliggande 

celler. Virus kan även undvika immunförsvaret genom att hämma apoptos och stimulera 

överlevnad och proliferation i värdcellen. Virus kan även undkomma immunförsvaret genom 

att hämma igenkänning, inbindning och aktivering av CD8+ T-celler (cytotoxiska T-celler). 

Detta sker genom mutationer i viruspeptider som gör att TCR inte längre kan aktiveras av den. 

Mutationer av viruspeptider bidrar även till escape från neutraliserande antikroppar. Då det 

huvudsakliga antigenets epitop muterar kan inte längre antikropparna känna igen det. 

Ytterligare mekanismer för att undvika immunförsvaret är till exempel nedreglering av olika 

receptorer eller lysering av immunceller. Virus kan även gömma sig intracellulärt genom att 

skapa persisterande infektioner genom att antingen integreras i genomet (retrovirus) eller 

gömmas i kärnan (HBV) som gör att immunförsvaret inte kan komma åt viruset. 

 

1.5.8 Kunna beskriva spridningsvägar och smittsamhet hos virus. 
Virus kan spridas mellan celler i samma värd genom lokal spridning, viremi, spridning via 

infekterade blodceller, eller via neuronal spridning. Spridning mellan individer kan ske 
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horisontellt via människor, horisontellt som zoonoser eller vertikalt till barn hos gravida. 

Smittsamheten beror på modaliteten för smitta, virusets egna smittsamhet, mängden 

inoculum och infektionsdos, samt immunitet i befolkningen. Även inkubationstiden påverkar 

smittspridningen. Efter infektion har man en inkubationstid innan symptomdebut. Oftast är 

men mest smittsam precis innan symptomdebut då man har hög viremi men inte har 

symptom, så att man fortfarande har normala sociala mönster. Då symptomen börjar avta är 

man inte längre smittsam. Även inträdesvägen för viruset påverkar dess spridning och 

smittsamhet. I luftvägarna kan virus infektera som aerosol, mag-tarmkanalen kan infekteras 

via kontaminerad mat och vatten, eller via fekal-oral smitta. Övriga slemhinnor som 

könsorgan, ögon etc. kan smittas via direktkontakt eller indirekt kontakt. Direktkontakt med 

hud är ovanligt men HPV och HSV kan ibland smitta via huden. Blodsmitta kräver 

direktkontakt med blod, men kan även innebär blod-slemhinna. Sist kan placenta vara en 

överföringsväg vid vertikal smitta.  

 

1.6 Parasiter och svampar 

1.6.1 Kunna beskriva parasiters uppbyggnad och klassificering samt redogöra 

skillnaden mellan olika klasser av parasiter. 
Parasiter är patogena organsimer som inte är virus, svampar eller bakterier. Detta inkluderar 

eukaryota organismer som kan variera från encelliga organismer till flercelliga maskar. De kan 

delas in i endoparasiter som lever inuti sina värdar (inklusive mag-tarmkanalen), samt 

ektoparasiter som lever utanpå sina värdar. Endoparasiter innefattar de flesta protozoer och 

helminter och ektoparasiter innefattar artropoder och annelider.  

 

1.6.2 Kunna definiera parasitologiska termer samt förklara skillnaden mellan parasiter 

och andra infektiösa agens. 
Parasitism innebär att parasiten och värden utövar en typ av samlevnad där parasiten 

uttnyttjar värden på ett sätt som inte är gynnsamt. En värd kan antingen vara definitiv, där 

parasiten har en sexuell livscykel, eller intermediär, där den har en asexuell livscykel. 

 

1.6.3 Kunna redovisa för strategier som parasiter använder sig för att undkomma 

värdens immunförsvar 
Malaria har antigenvariation som är baserad på att den har flera gener för sina ytprotein. Den 

uttrycker bara ett antigen i taget och kan byta mellan dessa. Detta bidrar även till dess förmåga 

att binda erytrocyter i alla livsstadier. Giardia intestinalis kan utöva antigenvariation genom P. 

falciparum kan även använda rosettbildning och adherens i kärl för att undvika 

immunsystemet. Då infekterade erytrocyter tas ur cirkulationen kommer de inte passera 

mjälten och undviker därmed att lyseras. Den undviker även immunsystemet genom att 

gömma sig intracellulärt. Större parasiter som helminter kan täcka sin utsida med värdantigen 

eller mimikera värdantigen. Vissa parasiter har även mekanismer för att trycka ner 

immunsvaret mot parasiter. Det sker genom att inhibera parasitspecifika B- och T-cellsvar.  

 

1.6.4 Kunna beskriva vad en protozo är, hur protozoerna är indelade i typer, hur 

protozoer reproducerar sig, samt kunna nämna humanpatogena protozoer. 
Protozoer är encelliga eukaryota organismer som har stor variation inom gruppen. De är 

klassificerade i fyra grupper utifrån hur de rör sig: 

• Amöbor – Förflyttning via pseudopodier 

• Flagellater – Förflyttning via flageller 

• Ciliater – Förflyttning via cilier 

• Sporozoer – Orörliga eller via aktin-myosin 
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Majoriteten av sporozoer tillhör apicomplexa, vilket innebär att de i något av livsstadierna har 

en apikalt komplex som primärt används för värdinvasion. Protozoer kan reproduceras via 

binär eller multipel fission och vissa har även sexuell reproduktion, dock leder det oftast inte 

till en ökning av antalet individer. Humanpatogena protozoer är: 

• Leishmania 

• Toxoplasma 

• Entamoeba 

• Trypanosoma 

• Cryptosporidium 

• Plasmodium 

• Trichomonas 
 

1.6.5 Kunna beskriva vad en helmint är, helminters struktur, helminters klassificering, 

samt kunna nämna humanpatogeniska helminter. 

1.6.5.1 Helminters klassificering 

Helminer är parasitiska maskar som kan ha varierande utseende och patologi. De är 

multicellulära eukaryoter. De är vanliga infektioner och det finns cirka 300 humanpatogena 

helminter. Helminter kan delas in i platyhelminter (plattmaskar) och nematoder 

(rundmaskar). Platyhelminter kan i sin tur delas in i trematoder (sugmaskar) och cestoidea 

(bandmaskar).  

 

1.6.5.2 Helminters uppbyggnad 

Helminter är komplexa multicellulära organismer. Ytterst har de cuticle (icke-cellulär 

ytterhud) om de är nematoder och tegument hos platyhelminter (membranös ytterhud). De 

har även nervsystem, muskler, tarmkanal och könsorgan. Generellt är nematoder tvåkönade 

och platyhelminter är hermafroditer, vilket innebär att de inte har ett kön och att endast en 

individ behövs för reproduktion. Schistosoma är undantag då den är tvåkönad.  

 

1.6.5.3 Humanpatogena helminter 

• Schistosoma (trematod) 

• Taenia (cestoidea) 

• Echinococcus (cestoidea) 

• Enterobius (nematod) 

• Ascaris (nematod) 

• Strongyloides (nematod) 

• Filaria (nemtaod) 
 

1.6.6 Kunna resonera kring helminters och immunsystemets samverkan. 
Immunresponsen mot helminter är generellt annorlunda då den är Th2-medierad snarare än 

Th1-medierad. Det innebär aktivering av eosinofiler och mastceller, samt en hämning av Th1-

medierad immunitet. Detta kan orsaka problem då de flesta bakteriella, virala och 

protozoinfektioner är Th1-medierade, vilket kan leda till ökad susceptibilitet mot dessa. Den 

nedsatta Th1-responsen innebär även att vaccin har en minskad effektivitet. Det är också 

möjligt att man får en minskad tumörsuppression. Däremot är maskinfektioner associerade 

med en minskad incidens i allergi och astma, inflammatorisk tarmsjukdom och en minskad 

autoimmunitet. Maskinfektioner är en viktig del i hygienhypotesen. Man har också sätt att 

maskinfektioner i mag-tarmkanaler förändrar mikrobiotan i tarmen och gör att den får ökad 

diversitet.  
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1.6.7 Kunna beskriva eckinokockers livscyklar översiktligt, beskriva deras patogenes, 

samt ge exempel på behandling och prevention. 
Eckinococker smittar fekal-oralt från djur till människa genom embryonerade ägg i djurens 

avföring. E. granulosus kläcks i tarmen och penetrerar tarmväggen. Därefter migrerar masken 

via blodkärl till olika organ (främst lever och lunga) där de utvecklas till tjockväggade cystor. 

E. multilocularis har samma förlopp, men istället för att de utvecklas till cystor bildas vesiklar 

som kan disseminera aggressivt och har därmed större mortalitet. Symptom uppstår först efter 

lång tid och är ofta svåra, som leverförstoring och obstruktion av gallgångar. Alveolär 

eckinokockos har hög mortalitet om den inte behandlas.  

 

1.6.8 Kunna beskriva svampars uppbyggnad och klassificering, samt kunna redogöra 

för betydelsen av termen dimorf svamp. 

1.6.8.1 Uppbyggnad och klassificering 

Svampar är eukaryota organismer som utgör ett eget rike bland organismerna. De varierar i 

morfologi och varierar i storlek från att vara mikroskopiska till att vara världens största 

organismer. De har en kärna med membran, DNA med introner och exoner, organeller och får 

energi från kolhydrater då de är heterotrofa. De har även en cellvägg som består av kitin. I sitt 

plasmamembran har många svampar ergosterol istället för kolesterol. Cirka 300 arter orsakar 

sjukdom hos människan. Svampar finns i nästan alla nischer och ingår i den normala floran 

hos människor.  

 

1.6.8.2 Morfologi 

Svampar kan ha två morfologier: Antingen är de jäst och är då encelliga organismer, eller så är 

de mögel och bildar då filamentösa multicellulära organismer. Vissa svampar är dimorfa och 

kan beroende på miljön finnas som antingen jäst eller mögel och de är då oftast mögel i naturen 

och jäst då de infekterar människan. I mögel 

växer svampcellerna och bildar hyfer. Det är 

celler som växer i långa rader och bildar 

filament som ger upphov till mycel. Dessa 

hyfer kan antingen vara enskilda celler som 

sitter ihop, vara flera celler som smälter 

samman till en större cell med flera kärnor, 

vara sammanbundna eller vara celler med 

kärnlösa celler mellan.  

 

1.7 Mikrobiota 

1.7.1 Kunna definiera termerna mikrobiota, mikrobiom, och dysbios. 

• Mikrobiota – Samtliga mikrober i en lokal eller hela kroppen.  

• Mikrobiom – Samtliga gener hos alla mikrober i en specifik lokal. 

• Dysbios – Rubbad mikrobiota som ofta är kopplad till sjukdom.  
 

1.7.2 Kunna beskriva lokaliseringen och de huvudsakliga komponenterna av den 

normala mikrobiotan. 
Mikrobiotan finns i de flesta delarna av kroppen. De finns till exempel på huden, i näsan, 

munnen, svalget, luftvägar, mag-tarmkanal och vagina. Mikrobiotan består av bakterier, virus, 

svampar och andra mikroorganismer. Dess komposition varierar mellan olika lokaler, samt 

mellan individer. Den varierar även över individens livstid baserat på livsstil, ålder och andra 

faktorer.  
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1.7.2.1 Tarmens mikrobiota 

Tarmen innehåller över 1000 arter där de flesta är bakterier. Mängden bakterier ökar även från 

tunntarmen mot rektum och vissa fylum dominerar. Dessa är: 

• Bacterioidetes 

• Firmicutes 

• Actinobacteria 

• Proteobacteria 

• Verrumcomicrobia 
Miljön i tarmen förändras även genom dess längd och har därmed olika egenskaper i olika 

delar. pH är som lägst proximalt och ökar distalt. Mängde antimikrobiella ämnen och mängden 

syre är också stört proximalt och minskar distalt. I tunnatermen är de dominerande 

bakteriefamiljerna enterobacteriaceae och lactobacillaceae, medan det i tjocktarmen är 

bacterioidaceae och ruminococcaceae.  

 

1.7.2.2 Luftvägarnas mikrobiota 

Likt andra lokaler varierar miljön i luftvägarna till att längre ner i lungorna vara mer fuktiga, 

ha mindre syre och mer koldioxid, samt lägre pH. Man trodde länge att luftvägarna var helt 

sterila men idag vet man att det lever mikrober i dessa miljöer.  

 

1.7.2.3 Hudens mikrobiota 

På huden varierar miljön mellan olika lokaler från att vara torr, till oljig och fuktig. Även på 

huden varierar vilken typ av mikroorganism som finns, där bakterier överväger, men det finns 

även eukaryota organismer och virus. Av bakterierna finns främst cutibacterium, 

cornyrebacterium och staphylococcus på huden, där cutibacterium är dominerande i oljiga 

miljöer. Av de svampar som lever på huden är malassezia dominerande, på alla ställen utom 

foten, där det finns en mycket större variation av mikrobiota 

 

1.7.3 Kunna namnge de vanligaste opportunisterna i den normala mikrobiotan. 

• Staphylococcus aureus 

• Escheria Coli  

• Haemophilus spp.  

• Streptococcus spp. 
 

1.7.4 Kunna redogöra för den normala mikrobiotans relevans för sjukdom och hälsa. 
Mikrobiotan skyddar mot 

kolonisering av patogena 

mikroorganismer genom att 

direkt eller indirekt hämma 

deras tillväxt. Mikrobiotan kan 

till exempel direkt tävla med 

patogener om den tillgängliga 

näringen i miljön. Den kan också 

producera metaboliter som 

direkt hämmar patogenernas 

uttryck av virulensfaktorer. På 

samma sätt kan patogener 

avdöda mikrobiotan genom typ 

VI sekretionssystem, samt 

tillväxa genom att få tillgång till patogenspecifika näringsämnen. Vidare kan mikrobiotan 

stimulera epitelcellerna genom att producera korta fettsyror som indirekt hämmar patogen 

genom att de ökar endotelets barriärfunktion. Mikrobiotan kan även hämma patogener 
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indirekt genom att stimulera immunförsvaret som både förhindrar kolonisering och invasion. 

En balanserad mikrobiota där det är balans mellan symbionter, med positiva hälsoeffekter; 

kommensaler med neutrala hälsoeffekter och patobionter med negativa hälsoeffekter är viktigt 

för att förhindra inflammation. Då det uppstår dysbios kan patogen invadera och orsaka 

inflammation och sjukdom. Infektion med C. difficile är ett exempel på dysbios, där 

antibiotikabehandling avdödar symbionter och det uppstår en dysbios. Då bakterier som 

konjugerar gallsyror och därmed tävlar om näring med C. difficile avdödas kan sporerna få 

näring och reaktiveras och sedan ge sjukdom.  

 

1.7.5 Kunna beskriva principiella skillnader mellan prebiotika och probiotika. 
Probiotika är levande mikroorganismer som ger hälsofördelar då de administreras i rätt 

mängder. Dock kräver probiotikaklassifikationen att man vet vilka mikroorganismer som 

finns, är innehållet odefinierat räknas det inte som probiotika.  Prebiotika är substrat som 

selektivt används av värdmikroorganismer som ger hälsofördelar, ett exempel på detta är 

kostfibrer.  

 

2 Modul 2 – Tropiska sjukdomar och global hälsa 

2.1 Epidemiologi och global hälsa 

2.1.1 Kunna redogöra för hur risken för infektionssjukdomar är beroende av sociala, 

ekonomiska och miljörelaterade faktorer och hur ojämlik exponering för dessa 

faktorer bidrar till ojämlik ohälsa i ett globalt perspektiv. 
Infektionssjukdomar är nära kopplat till socioekonomisk status genom att många av de 

riskfaktorer som finns för infektionssjukdomar medföljer låg socioekonomisk status. Låg 

socioekonomisk status är ofta förknippad med mer trångboddhet som medför ökade 

möjligheter för smittspridning, samt sämre tillgång till rent vatten och avlopp som också bidrar 

till ökad risk för smittspridning. I många delar av världen innebär även låg socioekonomisk 

status att man bor närmre djur, vilket ökar risken för spridning av sjukdomar från djur, till 

människa eller vektorburen smitta. Fattigdom medför i många fall undernäring, vilket leder 

till sänkt immunfunktion och därmed minskar både individens och gruppens resistens mot 

smitta och sjukdom. I mer rurala områden kan även tillgången på adekvat sjukvård bidra till 

att infektionssjukdomar sprids i högre grad då infekterade individer inte får behandling eller 

har tillgång till vaccin som kan förhindra infektion. Även klimat har en inverkan på 

smittspridning då varmare klimat ofta medför större smittspridning relaterat till utbredning 

av vektorer som myggor och fästingar, samt att majoriteten av parasiter lever i varmare klimat. 

Andra sociala- och miljöfaktorer som spelar roll är till exempel fängelsevistelse då det ofta är 

stor smittspridning i fängelser till följd av sämre hygien och mer trångboddhet.  

 

2.1.2 Kunna definiera begreppen epidemi, pandemi och endemisk. 

• Epidemi – Spridning eller förekomst av en sjukdom eller hälsorelaterad händelse som 
överstiger normala nivåer.  

• Pandemi – En epidemi som sprids globalt eller över mycket stora geografiska områden.  

• Endemisk – Konstant förekomst av en sjukdom i ett område eller population. 
Hyperendemisk innebär konstant höga nivåer av sjukdomen i populationen. Ibland 
kan endemiska sjukdomar stiga till ökade nivåer.  
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2.1.3 Kunna redogöra för exempel på åtgärder på makronivå, på folkhälsonivå, och 

på individuell nivå och resonera kring globala strategier för att förebygga och 

kontrollera specifika infektionssjukdomar eller grupper av infektionssjukdomar. 
På makronivå handlar en stor del om hälsoinsatser att förbättra socioekonomi och 

infrastruktur så att det finns tillgång och möjlighet att få behandling vid sjukdomstillstånd. 

Det innefattar även förbättrad sanitet som skulle motverka spridning av många NTD:s som 

sprids fekal-oralt. För att förhindra spridning av zoonoser och vektorburna sjukdomar är 

vektorkontroll en strategi för att förhindra smittspridning. Likaså att separera människors 

levnadsområden från djurs. Trångboddhet är ytterligare ett problem som ökar smittspridning 

för infektionssjukdomar och genom att motverka trångboddhet kan man minska 

smittspridning. Andra viktiga åtgärder är att utbilda både sjukvårdspersonal och befolkningen. 

Individen kan minska risken för exponering för en sjukdom, samt ha god hygien för att minska 

risken för sjukdom. En mycket viktig åtgärd för individen och på folkhälsonivå är vaccin och 

vaccinprogram.  

 

2.1.4 Kunna beskriva hur infektionssjukdomars epidemiologi i Sverige är relaterad till 

migration och resor. 
Sjukdomspanoramat i Sverige påverkas av andra länder i och med att det finns migration och 

vi reser till andra länder. Därmed måste sjukdomspanoramat i andra länder dit vi reser och 

där det kommer migranter från beaktas. Inhemsk smitta i Sverige är vanligast för 

könssjukdomar och för mag-tarminfektioner som registreras är cirka 50% smittade i Sverige 

respektive utomlands, vilket varierar per år. För HBV och HCV är det vanligast att bli smittad 

utomlands (ej sedan pandemin) och detsamma för tuberkulos. Även för Giardia är det 

vanligast att bli smittad utomlands.   

 

2.1.5 Kunna beskriva grundläggande principerna för screening för 

infektionssjukdomar bland vissa grupper av migranter i Sverige. 
De som har rätt till en hälsoundersökning är:  

• Asylsökande 

• Asylsökande som fått uppehållstillstånd 

• Anhöriga till asylsökande som tidigare fått uppehållstillstånd, som fått 
uppehållstillstånd 

• Personer i Sverige som inte har nödvändiga tillstånd att vistas i Sverige (får ej kallelse 
men har rätt till undersökning) 

• De som fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet  
Hälsoundersökningen är frivillig och eventuella tester i samband med denna är också frivilliga. 

Under hälsoundersökningen ingår tester för HIV, HBV, HCV, tuberkulos, vissa 

tarminfektioner (för barn <6 år), rubellaimmunitet för kvinnor 15-45 som inte ska vaccineras 

ändå, samt PKU för barn. Skulle den testade vara positiv för någon sjukdom remitteras den till 

behörig vårdinstans.  

 

2.1.6 Kunna beskriva översiktligt om globala skillnader i tillgång till och användning 

av antimikrobiella läkemedel och hur detta är kopplat till resistensutveckling. 
Tillgången till antimikrobiella läkemedel skiljer sig stort mellan olika länder. I Sverige är 

antibiotika receptbelagt och används ganska restriktivt, men i många andra delar av världen 

används det mer frikostigt och skrivs ut vid till exempel virusinfektioner. I vissa länder kan 

man även köpa antibiotika receptfritt. En mer frikostig självadministrerad 

antibiotikaanvändning är associerat med mer felaktig användning av antibiotika och därmed 

utveckling av antibiotikaresistens. Detta kan ske genom för korta antibiotikakurer eller 

antibiotikaanvändning vid icke-bakteriella infektioner. Antibiotikaresistens kan antingen vara 
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naturlig som ett resultat av bakteriens struktur. Det kan även förvärvas genom mutationer eller 

horisontal gene transfer som bidrar med enzymer som inaktiverar antibiotika, förändrar 

antibiotikans målprotein, minskar antibiotikans penetrans av bakterien eller pumpar ut 

antibiotika från bakterien. Vid användning av antibiotika selekteras resistenta stammar fram 

och antibiotika stimulerar även spridning av resistenta stammar genom att hämma spridning 

av mottagliga stammar.  

 

2.1.7 Kunna redogöra för grundläggande principer för att motverka 

antimikrobiellresistens i ett globalt perspektiv. 
2050 beräknas antimikrobiell resistens vara en större dödsorsak än cancer. Antimikrobiell 

resistens är mest prevalent i Asien, vissa delar av Afrika, Sydamerika och USA. Majoriteten av 

antibiotikaanvändning är via apotek, sedan antibiotika man fått från familj och grannar och 

den största delen av antibiotikaanvändning är utanför den humana sektorn, som 

veterinärsjukvård, tillväxt och agrikultur. För att förhindra antibiotikaresistens kan One 

Health appliceras, där man har som mål att ha hälsosamma människor, djur och ekosystem. 

Då antibiotika i många fall läcker ut i naturen i samband med antibiotikaanvändning leder det 

till utveckling av antibiotikaresistens i miljön, vilket i sin tur kommer påverka dur och 

människor genom att det blir vanligare med resistenta bakterier. För att motverka 

antibiotikaresistens har WHO tagit fram en action plan som innebär att man måste öka 

kunskapen kring hur antibiotikaanvändning bidrar till antibiotikaresistens och hur man ka 

förhindra detta. Man måste också förbättra hygien för att förhindra infektionen, optimera 

antibiotikaanvändning, samt förbättra förhållanden för utveckling av nya antibiotika, vaccin 

och andra behandlingar eller diagnostiska verktyg. Detta uppnås genom restriktiv 

antibiotikaanvändning, övervaka resistenta bakterier, lagar och förordningar kring 

antibiotikaanvändning och isolering av infekterade individer med resistenta stammar. Det 

finns flera organisationer som arbetar med att övervaka och förhindra utveckling av 

antibiotikaresistens som GLASS som arbetar för globala och nationella handlingsplaner och 

Strama som är en samverkansorganisation som övervakar och tar fram stratergier för at 

minska utvecklingen av antibiotikaresistens i Stockholm. 

 

2.1.8 Kunna beskriva grundläggande principer och utmaningar för att designa och 

genomföra vaccinationsprogram i låg- och medelinkomstländer. 
Anledningar till att alla barn i flera låg- och medelinkomstländer inte vaccineras är att et är 

långt avstånd till närmaste klinik, det finns låg motivationsgrad eller kunskap hos personal, 

brist på pengar till sjukvård eller transport, samt låg kunskap hos föräldrar. Det handlar om 

att det inte finns resurser till utbyggnad av infrastruktur och därmed att det inte finns tillgång 

till sjukvård nära, sätt att ta sig eller utbildning som motiverar människor till vaccin. Det är 

också sammankopplat med att det finns en högre vaccinskepsis.  

 

2.1.9 Kunna redogöra för vilka sjukdomar som finns med i globala 

vaccinationsprogrammet. 
Det globala vaccinationsprogrammet EPI (expanded program on immunization) lanserades av 

WHO med målet att alla barn i världen ska vaccineras mot: 

• Difteri 

• Pertussis (kikhosta) 

• Tetanus 

• Polio 

• Mässling 

• Tuberkulos 
Minnesregel: Tusen Panka Pappor Dricker Maskros-Te 
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2.1.10 Kunna beskriva problem kring målet att vaccinera alla barn i världen. 
Ett problem är att för att alla barn ska kunna vaccineras måste det finas tillgängliga vaccin och 

kompetent personal. Det måste finnas villiga föräldrar som har möjlighet att ta sig till en klinik 

med sitt barn och tar det initiativet. Sist krävs att en stor del av barnen vaccineras så att det 

finns flockimmunitet för de som av olika anledningar inte kan ta vaccinet (ex. 

immunsupprimerade). För en stor del av världens befolkning utgör vaccinskepsis hos föräldrar 

ett hot mot att barn ska vaccineras. Vaccinskepsis hänger även samman med en generell 

misstro mot vetenskapliga institutioner som kan hänga ihop med kulturella aspekter av ett 

samhälle. Om kulturen främst bygger på traditionell medicin och/eller andlighet kan det bidra 

till att man har en misstro mot vetenskapliga institutioner.  

 

2.1.11 Kunna namnge internationella organisationer och fonder, så som GAVI och 

WHO, som jobbar för en bättre global hälsa och beskriva deras främsta 

uppgifter. 

• GAVI – Multinationell organisation bestående av organisationer i privat och offentlig 
sektor som tillsammans stöttar inköp av proteiner till fattigare länder och idag stöttar 
vaccinationer för 50% av världens barn.  

• WHO – WHO är FN:s organ som jobbar före en bättre global hälsa.  
 

2.1.12 Kunna redogöra för vilken roll COVAX har haft under COVID-19 pandemin. 
COVAX är ett samarbete kring vaccinutveckling, uppköp och fördelning till länder utifrån 

befolkning och behov. Det är ett initiativ av EPI och GAVI. COVA består av CEPI, GAVI, och 

WHO. Målet var att alla länder gemensamt skulle köpa vaccin och sedan att dessa skulle 

distribueras efter behov, men istället för att prioritera COVAX prioriterade rika länder att 

vaccinera den egna befolkningen först. Dock har COVAX bidragit till en stor del av 

vaccineringen av personer i riskgrupp i de fattigaste länderna och jobbar fortfarande med att 

tillgodose önskemål om vaccin. COVAX har levererat 1,8 miljarder vaccindoser till 146 länder 

och är den största och snabbaste folkhälsoinsatsen någonsin.  

 

2.2 Zoonoser 

2.2.1 Kunna namnge virusinfektioner orsakat av flavivirus i form av Gula febern, 

Dengue, West Nile-feber, Zikafeber, Japansk encefalit samt namnge vilken 

vektor virusen som orsakar infektionerna överförs med och vad reservoarerna 

är för varsin av infektionerna. 
VIRUS VEKTOR (MYGGA) RESERVOAR 

Gula febern Aedes Apor, människa 
Dengue Aedes Människa, apor 

West Nile-feber Culex Fåglar 
Zikafeber Aedes Apor? Gnagare? 

Japansk ecefalit Culex Tamsvin, fåglar 
 

2.2.2 Kunna beskriva översiktligt hur en svår hemorragisk feber orsakat av ett filovirus 

kan se ut kliniskt. 
Filovirus som orsakar hemorragisk feber innefattar ebolavirus undergrupper Zaire, 

Bundibugyo och Sudan, samt marburgvirus. Dessa virus har monocyter och makrofager som 

värdceller och då de infekterar dessa celler och den inflammatoriska responsen initieras får 

viruset endast fler värdceller. Denna ökande inflammatoriska respons med fler värdceller som 

rekryteras och ökande frisättning av cytokiner leder till en cytokinstorm. Cytokinstormen leder 

till omfattande vävnadsnekros, endotelskador och ödem, samt aktivering av 
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koagulationssystemet. Det leder till att koagulationsfaktorer förbrukas och att koagulation 

därmed inte kan ske. Således blir den infekterade mycket lättblödande och får feber till följd 

av cytokinstormen (hemorragisk feber).  

 

2.2.3 Kunna redogöra för patogenesen som orsakas av fästingburna encefalit viruset 

(TBEV). 
TBE orsakas av fästingar (Ixodes) som infekterats då de sugit blod från gnagare som är virusets 

reservoar. Viruset infekterar deras mag-tarmkanal och sprids därifrån till blodet. När virionen 

når spottkörtlarna infekteras dessa och en kronisk infektion upprättas. När fästingen sedan 

biter värden injicerar den saliv och därmed viruset i värden. Det typiska förloppet vid TBE är 

att man efter 1-2 veckors inkubationstid får en systemisk inflammation med symptom som 

liknar influensa under en vecka. Därefter blir man feberfri i några dagar. Viruset kan infektera 

monocyter och makrofager, vilket kan ge upphov till en sekundär viremi som medför en andra 

febertopp. Hos cirka 4% infekterar viruset CNS via endotelceller i cerebrala kärl och plexus 

choroideus, vilket ger upphov till meningit eller encefalit och ibland pareser. TBE som leder 

till meningoencefalit ger ofta lång konvalecens och sequele (restsymptom). Mortalitet för TBE 

är 1-2%.  

 

2.2.4 Kunna namnge specifika typer av sjukdomsorsakande insekter inom grupperna 

tvåvingar, loppor, skinnbaggar, blodsugande löss, och kortfattat beskriva vad 

som skiljer dessa grupper från varandra. 

• Pediculus capitis (huvudlus) – Lever på huvudet och suger blod i hårbotten, smittar via 
närkontakt och ger främst klåda. 

• Sarcoptes scabiei (Skabb) – Kvalster som tillhör artropoda, de gräver gångar i huden 
och sprids via direktkontakt. DE ger utslag och klåda och kan ge rivsår och 
sekundärinfektioner. 

• Loppor – Sprider pest och loppburen tyfus. 

• Myggor – Sprider många sjukdomar som gula febern, dengue, zika, lymfatisk fliariasis 
och malaria. 

• Flugor – Sprider trypanosomiasis, onchocerciasis och bakteriesjukdomar. 

• Skinnbaggar – Chagas. 

• Fästingar – TBE, borrelia. 
 

2.2.5 Kunna namnge specifika typer av kvalster i form av mikroskopiska kvalster och 

fästingar. 
Se 2.2.4. 

 

2.3 Tropiska sjukdomar 

2.3.1 Kunna beskriva vad en "neglected tropical disease" är och ge ett exempel på 

en sådan sjukdom. 
Tropiska sjukdomar är sjukdomar som förekommer främst i tropiska, eller subtropiska klimat 

som innefattar både näringsrelaterade, infektionssjukdomar och andra typer av sjukdomar. 

Inom denna grupp finns försummade tropiska sjukdomar (NTD) som primärt drabbar fattiga 

delar av världen och därmed är eftersatta i läkemedelsutveckling och prevention. Detta beror 

främst på att det inte finns ekonomiska incitament till att utveckla läkemedel som primärt 

kommer användas av populationer med liten köpkraft. Inom denna grupp finns allt från 

helmintsjukdomar som infektioner med eckinokocker, teanier och filiarer; protozosjukdomar 

som leishmaniasis och trypanosomiasis; virussjukdomar som rabies och denguefeber; samt 

ektoprasiter som skabb.  

 



33 
 

2.3.2 Kunna nämna tre infektionssjukdomar som räknas till försummade tropiska 

sjukdomar. 
Se 2.3.1. 

 
 

2.3.3 Kunna beskriva den globala och nationella epidemiologin för tuberkulos. 

2.3.3.1 Patogenes och riskfaktorer 

Tuberkulos (TB) orsakas av Mycobacterium tuberculosis (eller M. bovis) och sprids via 

droppsmitta (eller opasteuriserad mjölk). TB är primärt en respiratorisk sjukdom som drabbar 

lungor, men kan även ge systemiska symptom som trötthet, viktnedgång och feber, samt kan 

även drabba andra organ än respirationsorganen. Sjukdomen består av en primär infektion 

med långsamt förlopp och intracellulär infektion i alveoler, därefter får vissa en progressiv 

tuberkulos. De som inte får progressiv TB kan läka ut sjukdomen, eller få latent TB som kan 

reaktiveras senare i livet, majoriteten får latent TB. Diagnosen ställs på symptom, lungröntgen 

och odling av sputum från lungor, och behandling innefattar 4 sorters antibiotika i 2 mån, följt 

av två sorters antibiotika i 4 mån. Risken att få TB är starkt sammankopplad med 

socioekonomisk status och påverkas av boendeförhållanden, resande, socialt umgänge, 

fängelsevistelse och arbetsförhållanden. Andra riskfaktorer är manligt kön, hög (eller låg) 

ålder, dålig nutrition, rökning, immunkomprimering och graviditet. 

 

2.3.3.2 Epidemiologi i Sverige 

Tuberkulos har funnits i flera tusen år. I samband med industrialisering ökade 

trångboddheten, det blev sämre levnads- och arbetsförhållanden och undernäring ökade. 

Detta ledde till ökad smittspridning av tuberkulos som nådde sin topp under 1800-talet. 

Därefter började smittspridningen minska till följd av en förbättrad levnadsstandard och 

socioekonomiska förhållanden som medförde bättre levnadsförhållanden, nutrition och 

minskad fattigdom. I slutet av 1800-talet började även TB-patienter placeras i sanatorium för 

att isoleras och under 1900-talet påbörjades vaccinering och pastörisering. Även utvecklingen 

av läkemedel som antibiotika har bidragit till den minskade sjukdomsbördan, men det är 

främst socioekonomisk utveckling som har bidragit till den minskade prevalensen. Under 2021 

var det 365 fall av tuberkulos varav 90% har blivit smittade utomlands och är utlandsfödda. 

Incidensen följer migrationsmönster. De som blev smittade i Sverige var över 65 och blev 

troligen smittade som barn och har sedan haft en latent infektion.   

 

2.3.3.3 Epidemiologi globalt 

Innan covid-19 var TB den vanligaste infektionsrelaterade dödsorsaken och den 13 vanligaste 

dödsorsaken totalt. 2021 fanns det 10,6 miljoner fall och 500 000 var drogresistenta. Det var 
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1,6 miljoner dödsfall. De som drabbas hårdast av TB är människor som lever i fattigdom i 

fattiga länder och det skapar en ond cirkel då fattigdom leder till TB som i sin tur leder till 

ytterligare fattigdom. Hög incidens av TB är också relaterad till hög incidens av HIV/AIDS då 

immunosuppressionen innebär ökad susceptibilitet till infektion, samt ökad risk för 

reaktivering av latent TB. Obehandlad HIV har den relativa risken (RR) 20 (20 ggr mer 

sannolikt att få TB jämfört med individ utan HIV), undernäring och alkoholmissbruk har RR=3 

och rökning och diabetes har RR=2. Detta innebär att HIV utgör den största risken för 

individen i samband med TB. Dock är prevalensen av undernäring globalt mycket större, vilket 

gör att på populationsnivå utgör undernäring den största risken för TB när man justerar 

riskfaktorer för deras prevalens (etiologisk fraktion).  

 

2.3.4 Kunna nämna vilka parasiter tillhör trypanosomatidea-familjen samt vilka 

karaktärer som beskriver denna familj. 
Trypanosomer är kinetoplastider, vilket innebär att de har sitt DNA i en kinetoplast. 

Kinetoplaster är diskformade DNA-massor som innehåller flera kopior av 

mitokondriegenomet organiserat i maxicirklar, vilket påminner om normalt mitokondrie-DNA 

och minicirklar med gener för trans-splicing (flera gener kan transkriberas och spliceas till ett 

protein). Trypanosomerna är en-flagellära, vektorburna och orsakar zoonotiska infektioner. 

Trypanosomerna innefattar T. brucei och T.cruzi.  

 

2.3.5 Kunna beskriva patogenesen och livscykeln för Trypanosoma brucei och 

Trypanosoma cruzi. 

2.3.5.1 T. brucei 

T. brucei finns i Afrika och smittar via tsetseflugan, den ger upphov till afrikansk sömnsjuka. 

Då den kommer in i blodet börjar den förökas via binär fission. Detta kan även ske i andra 

kroppsvätskor som lymfa och CSF. Parasiten kan sedan smitta vidare till nästa individ eller 

den definitiva värden då infekterade individer bli bitna av tsetseflugor igen. Då parasiten finns 

i blodet får man systemiska symptom som feber och huvudvärk, sedan progrederar 

symptomen då den kommer ut i lymfan med fortsatt feber, lymfadenopati och försämrad hälsa. 

När parasiten sedan kommer in i CNS får man anorexi, neurologiska symptom, 

sömnstörningar och tillslut koma och död. Hur snabbt detta förlopp fortgår varierar mellan de 

två formerna rhodiense och gambiense, där rhodiense är mycket snabbare och leder till död 

under veckor till månader, medan gambiense kan ta upp till år. Den exakta patogenesen är inte 

helt känd, men den producerar ett proteas (brucipain) som leder till vävnadsskada och den 

inducerar immunsvar som leder till neuroinflammation och därmed leder till immunopatologi. 

Parasiten kan även extravaseras och bosätta sig i interstitialvätskan i olika organ och där ge 

upphov till organspecifika symptom.  

 

2.3.5.2 T. cruzi 

T. cruzi finns i sydamerika och ger upphov till chagas. Den sprids via skinnbaggen som biter 

människor och sedan kan parasiter som kommer ut med skinnbaggens avföring komma in i 

betten. Vid infektionssiten kommer T. cruzi gå in i celler och förökas genom binär fission, 

sedan kan de lysera cellen och gå tillbaka till blodbanan där de kan tas upp av en skinnbagge 

som dricker blod och således föras vidare. Parasiten kan även smitta oralt om man får i sig 

skinnbaggens feces via kontaminerad mat. Under akutfasen är det vanligaste att vara 

symptomatisk och sedan utveckla en kronisk infektion, eller så får man ospecifika och 

systemiska symptom. Mindre än 5% dör under akutfasen. Även den kroniska fasen är ofta 

asymtomatisk och utvecklas till den intermediära formen utan symptom och utan fynd. Denna 

fas kan persistera livet ut, eller utvecklas till klinisk chagas där man vanligast får hjärt-

kärlsjukdom med abnormaliteter, eller megakolon.  
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2.3.6 Kunna beskriva verkningsmekanismen för hur parasitiska läkemedlet 

benznidazole. 
Benznidazole är en prodrug som går in i parasiten och aktiveras. Där bildar den fria radikaler 

och elektrofila metaboliter som fragmenterar parasitens DNA.  

 

2.3.7 Kunna namnge samtliga humanpatogeniska malariaparasiter. 
Malaria smittar via anophelesmyggor som bär på Plasmodium spp. Den vanligaste och 

farligaste typen är P. falciparum, sedan finns P. vivax och ovale som lan ge recidiv genom att 

bli dormanta i levern. P. malariae ger mildast sjukdom och P. knowlesi är en zoonos från 

makaker.  

 

2.3.8 Kunna beskriva biologiska mekanismer för att Plasmodium falciparum är 

farligare än andra arter. 
De olika plasmodiumarterna har olika selektivitet för röda blodkroppar. De kan antingen vara 

selektiva för reticulocyter, unga, intermediära eller gamla erytrocyter. P. vivax och ovale är 

selektiva för reticulocyter och p. knowlesi är selektiv för reticulocyter eller unga erytrocyter. P. 

malaria är selektiv för gamla erytrocyter. P. falciparum har däremot ingen selektivitet utan kan 

infektera de röda blodkropparna i alla stadier. Således ger arten en kraftigare infektion och kan 

förökas mer.  

 

2.3.9 Kunna beskriva livscykeln för Plasmodium falciparum i människa samt kunna 

beskriva mekanismer bakom patogenesen för cerebral malaria och 

graviditetsmalaria. 
P. falciparum smittar via bett av Anopheles-myggor. De infekterar sedan levern och förökar 

sig. Därefter frisätts de till blodet och infekterar erytrocyter där de har asexuell reproduktion. 

För att möjliggöra detta remodellerar de strukturen av erytrocyten och äter upp den från 

insidan genom att förbruka hemoglobin, ändra cytoskelettet och syntetisera näringskanaler 

och ytproteiner som fästs vid erytrocytens yta. Även cellens rigiditet förändras och den blir ner 

benägen att binda till andra celler och bilda rosetter med andra erytrocyter. Således försvinner 

de infekterade blodkropparna från cirkulationen och undviker att bli lyserade i mjälten. Hur 

lång reproduktionsfasen är i erytrocyten varierar mellan de olika plasodiumarterna och ger 

upphov till febertoppar då erytrocyterna brister genom immunaktivering. Detta förlopp ger 

upphov till svår anemi och kan hos barn ge upphov till akut andnöd genom cytoadherens i 

lungans vaskulatur och inducerad inflammation. Cytoadherens i hjärnans kärl kan ge mycket 

inflammation i CNS och ger ökat intrakraniellt tryck. Detta leder i sin tur till andningsstopp då 

det trycker på hjärnstammen. Ett av de proteiner som P. falciparum syntetiserar och uttrycker 

på erytrocytens yta är VAR2CSA som är selektivt för placentans receptor CSA. Således fungerar 

placentan som en reservoar för malaria och det kan skada barnet genom ocklusion av 

placentan.  

 

2.3.10 Kunna beskriva patogenesen för Ascaris lumbricoides, samt vilka 

komplikationer som kan tillstöta vid en infektion. 
Ascaris lubricoides patogenes beror på dess storlek, mängd, livscykel och migratoriska 

kapacitet. I mag-tarmkanalen kan de orsaka tarmobstruktion, med medföljande symptom och 

de kan ibland migrera till gallgångar, gallblåsa och lever och ge upphov till vävnadsskada i 

dessa. I lungan kan maskens larver inducera lunginfiltration av eosinofiler som ger 

astmaliknande symptom och Th2- och Th17-medierad hypersensitivitet kan uppkomma med 

återkommande infektioner. Dock är det vanligaste att infektionen är asymtomatisk. 
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2.3.11 Kunna resonera kring vilka symptom kan uppkomma vid olika stadier av Ascaris 

lumbricoides livscykel. 
Ascaris ägg smittar fekal-oralt. Därefter kläcks de i tarmen och larverna migrerar till lungorna. 

Detta kan ske via levern och då ge upphov till vävnadsskada i levern och gallvägar. I lungorna 

utvecklas larverna till maskar och kan då ge upphov till lungsymptomen. Maskarna hostas 

sedan upp och sväljs ner igen, varpå de mognar i tarmen. Om det finns stora mänger mask i 

tarmen kan detta ge upphov till tarmobstruktion.  

 

2.3.12 Kunna beskriva patogenesen för Strongyloides stercoralis samt vilka 

komplikationer som kan tillstöta vid en infektion. 
Strongyloides stercoralis smittar genom att larver penetrerar huden och sedan migrerar till 

lungan. De har sedan en livscykel som liknar Ascaris, med skillnaden att äggen kläcks i tarmen 

och kan leda till autoinfektion och dessa larver kan migrera slumpmässigt. Symptomen och 

eventuella komplikationer är likt Ascaris, men det kan även uppstå hudutslag vid 

invasionsplatsen och dermatit. Vid mycket svåra infektioner i samband med nedsatt 

immunförsvar kan mängden larver öka drastiskt och ge upphov till allvarliga symptom från 

mag-tarmkanalen och lunga. Sjukdomen kan även disseminera till andra organ som CNS. 

 

2.3.13 Kunna namnge filarierna som orsakar sjukdom hos människa, vektorerna för de 

specifika filarierna, samt uttryckande drag i patogenesen hos filarierna som till 

exempel elefantiasis och blindhet. 

2.3.13.1 Lymfatisk filariasis 

Orsakas av Wurschereria bancrofti, Brugia malayi och Brugia timori. De sprids av myggor och 

lever i lymfsystemet eller blodkärl. Detta kan leda till ocklusion av lymfsystemet, vilket leder 

till elefantitis, vilket innebär massivt ödem i en kroppsdel.  

 

2.3.13.2 Subkutan filariasis 

Orsakas av Loa loa, Mansonella spp. och Oncocherca volvulus. De sprids av svartflugor och 

lever i subkutana noduli. Parasitens avkomma kan sedan migrera till andra vävnader via blod 

och lymfa, vilket kan leda till svåra ödem som elefantitis. Mikrofiliarerna kan även migrera till 

till exempel ögat och där orsaka blindhet.  

 

2.3.14 Kunna beskriva patogenesen för Taenia solium och komplikationer som kan 

tillstöta vid infektion. 
T. solium infekterar människan genom förtäring av cysticerci från infekterat kött. De utvecklas 

sedan till adulta maskar i tunntarmen och kan leva där i flera år. Sedan producerar de ägg som 

kommer ut med avföringen. Om man istället får i sig ägg via fekal-oral smitta kan larverna 

penetrera mag-tarmkanalen och via blodet spridas till andra vävnader och organ och där ge 

upphov till cystor. Den intestinala formen är ofta asymtomatisk men kan ge symptom som 

magont, viktminskning, aptitlöshet etc. Cystor kan ge flera symptom beroende på var de 

befinner sig i kroppen, samt deras antal. De kan till exempel påverka muskler, ögon eller CNS. 

Om cystor utvecklas i CNS kan de ge huvudvärk, epilepsi, förvirring, balanssvårigheter och 

orsaka död.  

 

2.3.15 Kunna beskriva skillnaden i patogenesen mellan Schistosoma och badklåda 

samt diskutera orsaker till skillnaderna. 
Schistosoma penetrerar huden när man badar och går in i cirkulationen. Där mognar parasiten 

till en mask som förökar sig sexuellt (den enda helminten som inte är hermafrodit). De pariga 

parasiterna migrerar sedan till mag-tarmkanalens venoler eller blåsans venösa plexus där de 
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lägger ägg. Hälften av äggen kommer utsöndras via avföring eller urin och resten blir kvar i 

vävnader 0ch orsakar inflammation, granulom och fibros. Detta sker genom att endotel växer 

över äggen och gör dem extravaskulära. Därefter kommer immunceller kapsla in äggen och 

bilda granulom som migrerar mot tarmlumen, och frisätts där, eller som blir fibrösa och 

kalcifierade. Den akuta infektionen är associerad med dermatit, feber och muskelvärk och den 

kroniska infektionen är associerad med kronisk tarminfektion, gallvägsobstruktion och 

levercirros; blodig urin, njurskada och blåscancer; eller CNS-symptom. Skillnaden mellan 

Schistosoma och badklåda är att den inte kan spridas systemiskt eller mogna till vuxna maskar. 

Således får man endast dermatit.  

 

3 Modul 3 – Mag- och tarminfektioner, samt antimikrobiell 

behandling 

3.1 Mag- och tarminfektioner 

3.1.1 Kunna beskriva patogenesen för utvalda bakterier som orsakar mag- och 

tarminfektioner, specifikt följande bakteriearter: 

3.1.1.1 Helicobacter pylori 

H. pylori är en bakterie som lever i magsäck, vilken finns över hela världen. I Sverige är det 

upp till 25% som bär på bakterien och i världen upp till 50%. Bakterien har endast påvisats hos 

människa och smittvägen är oklar, men antas vara fekal-oral och det är mycket vanligt att vara 

asymtomatisk. Då H. pylori orsakar sjukdom uppstår gastrit och magsår. Detta sker genom att 

bakterien lever i magsäckens mukuslager, där den frisätter enzymet mucinas som bryter ned 

mucin i slemmet. Detta leder till att den skyddande barriären mellan magsyra och epitel 

förstörs och att pepsin och syra kan skada epitelet. Dessutom producerar H. pylori ureas som 

neutraliserar syran genom att bryta ned urea till ammoniak och vätekarbonat. Detta stimulerar 

magepitelet till att producera mer magsyra som ytterligare skadar epitelet. De skadade cellerna 

inducerar inflammation och neutrofiler migrerar in i vävnaden, inflammationen kan till och 

med leda till celldöd av epitel. Vid långvariga kroniska inflammationen orsakat av H. pylori 

kan epitelet transformeras och bli cancerogent, vilket ger upphov till magcancer.  

 

3.1.1.2 Salmonella enterica serovar Enteritidis 

Salmonella enterica serovar Enteridis (Salmonella Enteridis) smittar genom kontaminerad 

mat eller vatten (fekal-oral smitta) och kan ibland återfinnas i diverse livsmedel. I många 

länder är salmonella i rå kyckling och ägg ett stort problem. Salmonella går ner längs GI-

kanalen till tunntarmen, där det finns M-celler i epitelet. M-celler är en typ av immuncell som 

fagocyterar bakterien. Detta initierar en immunrespons som leder till inflammation med 

medföljande exsudat som leder till vätskefrisättning i tarmen och symptom som diarré och 

kräkningar. Ytterligare ett sätt som salmonella orsakar sjukdom är att genom att använda typ3-

sekretionssystem och via det injicera effektormolekyler som ska möjliggöra invasion och 

intracellulär replikation, vilket också bidrar till immunresponsen. 

 

3.1.1.3 Salmonella enterica serovar Typhi 

Salmonella typhi ger upphov till tyfoidfeber, vilket är en allvarlig systemisk infektion. Det 

smittar fekal-oralt och främst i delar av världen med dålig sanitet. Mellan 128 000 och 161 000 

dör från det varje år. Salmonella typhi infekterar tunntarmen där den tas upp av M-celler för 

att sedan migrera förbi epitelet och tas upp av dendritceller och monocyter. I leukocyterna kan 

bakterien leva intracellulärt och via ett typ3-injektionssystem ändrar bakterien cellens 

funktion. Då leukocyterna migrerar via blodet till lymfkörtlar och sedan vidare till mjälte och 

lever följer bakterien med och kan infekterar lever, mjälte och ibland benmärg. Detta ger 
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upphov till den systemiska infektionen. För Salmonella typhi är antibiotikaresistenta serotyper 

allvarligt då upp till 30% av individer som får det dör.  

 

3.1.1.4 Vibrio cholerae 

Vibrio cholerae smittar fekal-oralt och är vanligast i områden med dålig hygien. Vibrio cholerae 

infekterar tunntarmen, där den frisätter koleratoxin som är ett AB-toxin. B-subenheten binder 

till receptorer på mikrovilli och invagineras sedan i enterocyterna.  Därefter separerar A- och 

B-subenheterna och A binder till adenylatcyklas och aktiverar det, vilket leder till en ökning i 

intracellulärt cAMP. Detta leder i sin till efflux av klorid till tarmlumen, därmed ökar det 

osmotiska trycket i tarmlumen och vatten flödar ut, vilket orsakar diarré och snabb 

dehydrering. Vid kolera får man ”rice water stool”. Varje år är det mellan 1,3-4 miljoner fall av 

kolera per år och 21 000-143 000 dödsfall.  

 

3.1.1.5 Enterotoxinbildande Escherichia coli 

Enterotoxinbildande Escheria coli (ETEC) smittar främst via förorenade livsmedel, men kan 

även smitta via vatten. Det är ETEC som orsakar turistdiarré. ETEC infekterar tunntarmen där 

det binder till mikrovilli och frisätter ST (värmestabilt enterotoxin) som aktiverar 

guanylatcyklas som leder till efflux av joner och vatten, samt LT (värmekänsligt enterotoxin) 

som är ett AB-toxin. B-subenheten binder till receptorn GM1/GD1b och frisätter A-subenheten 

intracellulärt, vilket aktiverar adenylatcyklas som leder till efflux av joner och vatten.  

 

3.1.1.6 Enterohemorragisk Escherichia coli 

Enterohemorragisk Escheria coli (EHEC) är en zoonos med nötkreatur som den ursprungliga 

reservoaren. EHEC ger initialt magkramper och diarré, vilka senare kan bli blodiga. EHEC kan 

även ge hemolytiskt uremiskt syndrom, där erytrocyter brys ned och patienten får njursvikt. 

EHEC infekterar tjocktarmen och frisätter AB-toxinet shigatoxin. A-subenheten går in 

intracellulärt, där den klyver rRNA, vilket leder till inhiberad proteinsyntes. Shigatoxin kan 

även passera ur cellen och ge systemisk påverkan och skada blodkärl, vilket ger upphov till 

blodig diarré. EHEC kan även binda till tarmepitelet och skapa pedestaler, vilket är en 

upphöjning av cellen, vilken bakterien sitter på och frisätter signalmolekyler (ESPS) som 

modulerar cellens funktion.  

 

3.1.2 Kunna beskriva patogenesen och livscykeln för utvalda virus som orsakar mag- 

och tarminfektioner, specifikt följande virus: 
Alla virala tarmpatogener infekterar tunntarmen och orsakar förändrad funktion eller skada. 

De smittar fekal-oralt och ofta via kontaminerade livsmedel. De leder till malabsorption av 

vatten och elektrolyter, med diarré och kräkningar som följd. Virala tarminfektioner är 

självläkande om vätske- och elektrolytrubbningar behandlas.  

3.1.2.1 Rotavirus 

Rotavirus orsakade innan vaccin cirka 500 000 dödsfall/år bland barn <5 år och i Sverige 

sjukhusvårdades 4000-5000 barn per år. Rotavirus tillhör reoviridae och har en hjullik 

struktur med tre proteinlager och ikosahedral kapsid utan hölje. Det har ett dubbelsträngat 

segmenterat RNA-genom (se 1.5.3.2.2). Rotavirus smittar som infektiösa subvirala partiklar, 

vilka måste aktiveras via extracellulärt proteas i tarmen. Därefter kan de infektera celler och 

genomgå translation och replikation (se 1.5.3.2.2). Virionen aggregeras i cellen för att sedan gå 

in i ER och få sin slutliga sammansättning. Därefter lämnar de cellen genom lys. Viruset 

orsakar sjukdom delvis genom lys av celler, samt via frisättning av det icke-strukturella 

proteinet NSP4 som verkar som ett enterotoxin som stimulerar ENS till frisättning av 

serotonin som i sin tur stimulerar frisättning av kloridjoner och vatten. Rotavirus kan även ge 

extraintestinala manifestationer som encefalit, myokardit och förhöjda leverenzymer. Viruset 
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ger bra immunitet efter infektion som är framförallt IgA-medierad. Idag finns även levande 

försvagat vaccin som ger bra skydd och ingår i vaccinationsprogrammet.   

 

3.1.2.2 Calicivirus 

Calicivirus är det virus som orsakar vinterkräksjuka och är troligen ett delvis underskattat 

medicinskt problem, med troligen cirka 500 000 sjukdomsfall i Sverige och cirka 70 000 

dödsfall hos barn <5 år globalt. Calicivirus tillhör calicivirade och saknar hölje. Det är ett 

+ssRNA-virus och brukar sägas ge dålig korsimmunitet och endast kortvarig immunitet, men 

förekommer ändå i ”pandemier” av olika sorters virus, vilket motsäger det. Då calicivirus 

endast finns hos människor finns inga djurmodeller att undersöka viruset i. Calicivirus kan 

delas in i norovirus och sapovirus som båda har flera genotyper och subgrupper. Calicivirus 

har 1-2 dagars inkubationstid och ger akut insjuknande med explosiva kräkningar, diarré, 

buksmärtor, yrsel och feber. Den är självläkande inom några dygn, men kan kräva 

vätskebehandling och kan orsaka dödsfall hos äldre, viruset är även mycket smittsamt då 

endast ett litet antal virion behövs för insjuknande och det kan leva länge på ytor och i 

livsmedel. Då det saknar hölje krävs mekanisk borttagning för att ta bort virus. Viruset smittar 

fekal-oralt och är vanligast vintertid. Calicivirus kräver FUT-2 för att kunna infektera en cell 

då det syntetiserar sockerarter som viruset behöver för att infektera en cell. Cirka 20% av 

européer saknar FUT-2 och är således resistenta mot flera typer av calicivirus.  

 

3.1.3 Kunna namnge virus inom följande virusgrupp som orsakar mag- och 

tarminfektioner: 

3.1.3.1 Enteriska adenovirus 

Enteriska adenovirus innefattar serotyperna 40 och 41 som orsakar mag-tarminfektioner och 

som förekommer under hela året.  

 

3.1.4 Kunna beskriva patogenesen och livscykeln för utvalda parasiter som orsakar 

mag- och tarminfektioner, specifikt följande parasiter: 

3.1.4.1 Giardia intestinalis 

Giardia intestinalis är en zoonos som finns i hela världen, men är vanligast i utvecklingsländer 

även om det förekommer utbrott i rikare länder. Varje år är det cirka 300 miljoner fall globalt, 

men dödligheten är låg. Giardia smittar fekal-oralt via kontaminerade livsmedel, vatten eller 

ytor där giardia lever som cystor. I magsäcken utsätts cystorna för syra och enzymer som 

utlöser excystering, varpå trofozoiter frisätts i tunntarmen. Där binder de till epitel och förökas 

genom binär fission. Trofozoiterna har två cellkärnor, flageller, en adhesiv disk och mitosomer 

istället för mitokondrier. Trofozoiterna utvecklas sedan till cystor som släpps ut i miljön via 

avföring. Giardia orsakar sjukdom genom att de frisätter proteaser och andra enzym som 

bryter ned eller förändrar cellerna, detta leder till att mikrovilli, disackaridaser och 

transportproteiner skadas och leder till försämrad vätske- och elektrolytabsorption. Dessutom 

tar Giardia upp och dekonjugerar gallsalter, vilket leder till malabsorption av fetter. 

Giardiainfektion är ofta asymtomatiskt, men kan orsaka akut vattnig diarré, steatorré, 

flatulens och magkramper. Det kan också orsaka återkommande kronisk diarré, viktminskning 

och malabsorption av vitamin A och B12, samt sekundär laktosintolerans. Giardia intestinalis 

utövar antigenvariation genom att den har flera gener för ytproteiner som transkriberas, men 

alla mRNA utom ett kommer brytas ned, vilket gör att endast ett antigen uttrycks åt gången 

och den har förmåga att byta mellan vilket som uttrycks.  

 

3.1.4.2 Cryptosporidium spp. 

Cryptosporidium är en zoonos med cirka 20 underarter som kan orsaka sjukdom hos 

människa. Deras huvudsakliga reservoar är får och kalvar. De har likt Giardia en global 
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förekomst, men är vanligare i områden med lägre socioekonomisk status. Det förekommer 

ibland utbrott i områden via klorerat vatten och de orsakar globalt 100 000 dödsfall varje år. 

Cryptosporidium står för 11-3% av diarréer hos barn i rika länder och upp till 20% i fattiga. 

Cryptosporidium smittar fekal-oralt via oocystor som överlever länge i klorerat vatten. Vid 

infektion infekterar de tunntarmen och är intracellulära i enterocyter. Där utvecklas de till 

merozoiter som kan infektera fler celler och bidra till den asexuella cykeln av utveckling och 

autoinfektion, eller genomgå sexuell reproduktion som leder till bildning av oocystor som kan 

autoinfektera eller spridas från värden. Inflammationen som orsakas av infektionen leder till 

atrofi av villi, ökad permeabilitet av vatten och elektrolyter, malabsorption och reducerad 

disackaridasaktivitet. Dessutom induceras proliferering av enterocyter, vilket ger en ökad 

andel omogna enterocyter som bidrar ytterligare till malabsorption. Cryptosporidium ger 

akuta symptom som vattnig diarré, illamående, kräkning och buksmärta, samt 

immunosuppression. Vid kronisk infektion får små barn svår och långvarig diarré, 

tillväxtproblem och mortalitet. Vid en cryptosporidiuminfektion kan man få upp till 10 liter 

diarré per dag. I sällsynta fall ger cryptosporidium infektioner i gallgångar och lunga.  

 

3.1.4.3 Entamoeba histolytica 

Entamoeba histolytica smittar fekal-oralt mellan människor och möjligen hos primater också. 

Det orsakar 50 miljoner sjukdomsfall per år och 50 000-100 000 dödsfall. Vid infektion av 

cystor aktiveras excystering efter passage i magsäcken för att sedan frisätta trofozoiter i 

tunntarm, vilka mognar i tjocktarmen. Där kan de antingen kolonisera icke-invasivt, invasivt 

eller invadera blodcirkulationen och då ge upphov till extraintestinala komplikationer. Från 

tjocktarmen lämnar trofozoiter och cystor värden och kan sedan infektera nästa värd. I 

tjocktarmen stimulerar trofozoiterna slembildning från bägarceller, sam lyserar enterocyter 

via frisättning av proteaser. Detta leder till en inflammatorisk respons och frisättning av ROS 

som leder till ytterligare vävnadsskada. Entamoeba histolytica bildar ulcerationer i tarmen, via 

vilka de kan spridas till portacirkulationen och vidare till levern och sedan vidare till andra 

organ. I stort sett alla vävnader kan infekteras. Invasionen av parasiten påverkas av dess 

virulensfaktorer och värdfaktorer som mikrobiotans sammansättning och immunförsvar. 

Infektion av Entamoeba histolytica kan vara asymtomatiskt, men kan även ge upphov till akut 

kolit med diarré som kan innehålla slem och blod, multipla sår och buksmärta eller obehag. 

Man kan även få fulminant kolit med feber, dilaterad colon och hypovolem chock. 

Leverabcesser ger symptom som feber, svullnad och smärta över lever, samt sällsynt sekundära 

abcesser i andra organ.  

 

3.1.4.4 Enterobius vermicularis 

Enterobius vermicularis (springmask) är nematoder som är cirka 1 cm långa. Dessa är 

humanspecifika och har inte lika stark koppling till socioekonomi som andra parasiter, utan 

har global distribution. Varje år upptäcks cirka 500 miljoner fall, men kan vara mycket större 

i verkligheten. Den har en fekal-oral transmission, där ägg förtärs och kläcks i tunntarmen. 

Larverna migrerar sedan till caecum där de utvecklas till adulta maskar. Maskarna parar sig, 

varpå hanen dör och honan migrerar till anus där hon lägger ägg. Infektionen är oftast 

asymtomatisk men kan orsaka klåda i anus till följd av irritation från maskar som rör sig och 

sekret från äggläggning. Infektionen innebär ökad risk för appendicit och i sällsynta fall kan 

masken hos flickor migrera upp i vagina och orsaka vulvovaginit.  
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3.2 Antibakteriell behandling och antibiotikaresistens 

3.2.1 Kunna beskriva måltavlan för följande antibiotikagrupper och den molekylära 

mekanismen för hur dessa antibiotika verkar: 

3.2.1.1 Beta-laktamer (exempelvis penicillin) 

Betalaktamer verkar genom att de binder till PBPs hos bakterien. PBPs katalyserar 

sammanlänkning av peptidkedjorna i peptidoglykan och då betalaktamer binder till PBP kan 

detta inte ske. Således kommer cellväggen brytas ned och bakterien lyserar.  

 

3.2.1.2 Glykopeptider (exempelvis vankomycin) 

Glykopeptider verkar genom att binda till peptidkejorna i peptidoglykan och därmed blockera 

sammanlänkningen av flera peptidkedjor via PBPs. Detta gör att peptidoglykan inte kan 

syntetiseras och att bakterien kommer lysera då cellväggen inte kan syntetiseras.  

 

3.2.1.3 Tetracykliner (exempelvis tetracyklin) 

Tetracykliner binder till A-platsen i den lilla subenheten (30S) i bakterieribosomen. Detta gör 

att tRNA som bär på aminosyror inte kan binda och således inhiberas proteinsyntes.  

 

3.2.1.4 Kinoloner (exempelvis ciprofloxacin) 

Kinoloner verkar genom att binda till gyras som trasslar ut den replikerande 

bakteriekromosomen genom att göra dubbelsträngade klippningar och sedan passera de 

trasslande delarna förbi varandra för att sedan ligera ihop ändarna igen. Kinoloner inhiberar 

ligasaktiviteten och gör att det endast blir ett dubbelsträngat klipp i DNA:t som gör att 

replikation och trankription inte kan ske i bakterien och därmed att den dör.  

 

3.2.1.5 Trimethoprim-Sulfametoxazol 

Trimethoprim-Sulfametoxazol är en kombination av två folsyraantagonister som påverkar 

folsyrametabolismen i bakterien och därmed dess förmåga att replikera genomet. 

Trimethoprim inhiberar dihydrofolatreduktas som leder till att dihydrofolsyra inte kan 

reduceras till tetrahydrofolsyra och därmed att tymin inte kan syntetiseras. Sulfametoxazol 

inhiberar ett enzym som krävs för syntesen av substrat till syntesen av dihydrofolsyra, vilket 

bakterie behöver då de, till skillnad från däggdjursceller inte får det via födan. Således kan de 

inte syntetisera tymidin och replikera sitt genom.  

 

3.2.2 Kunna beskriva mekanismen för hur spontana punktmutationer eller upptag av 

DNA med antibiotikaresistensgener kan ge upphov till 

antibiotikaresistensutveckling. 
Spontana punktmutationer kan ge upphov till antibiotikaresistens genom att det förändrar ett 

proteins struktur, vilket gör att antibiotikan inte kan binda till sitt målprotein. Detta kan ske 

mot till exempel beta-laktamer eller ciprofloxacin. Punktmutationer kan även påverka 

uttrycket av resistensgener som bakterien redan har, till exempel effluxpumpar. Genom att 

punktmutationer gör att supressorregioner i genomet har en försämrad funktion, kan uttrycket 

av genen som suppressorregionen hör till öka. Således kan antalet effluxpumpar (eller andra 

proteiner) öka och därmed pumpa ut antibiotikan snabbare. Upptag av 

antibiotikaresistensgener kan leda till nyintroduktion av proteiner som bryter ned antibiotika, 

till exempel beta-laktamaser, eller effluxpumpar som bakterien inte haft tidigare.  

 

3.2.3 Kunna beskriva mekanismer för naturlig/medfödd antibiotikaresistens. 
Naturlig antibiotikaresistens är ett resultat av bakteriens naturliga funktionella eller 

strukturella egenskaper som gör att den är resistent. Gramnegativa bakterier har ett 
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yttermembran, vilket gör att de har minskad permeabilitet för flera antibiotika som är för stora 

för att passera genom bakteriens kanaler i yttermembranet. Vissa bakterier har även naturligt 

effluxpumpar eller enzymer som kan bryta ned eller pumpa ut olika typer av antibiotika så att 

koncentrationerna inte blir toxiska för bakterien. Ytterligare ett exempel är mycoplasma som 

är naturligt resistent mot alla antibiotika som påverkar syntesen av cellväggen då de avsaknar 

cellvägg. Naturlig antibiotikaresistens har utvecklats då bakterier delar miljö med andra 

organismer som producerar naturligt bakteriecida ämnen, till exempel då bakterier växer på 

samma ställen som vissa svampar som producerar beta-laktamer.  

 

3.2.4 Kunna beskriva olika mekanismer för antibiotikaresistens i form av: 

3.2.4.1 Enzymer som bryter ner eller förändrar antibiotika. 

Enzymer som bryter ned eller förändrar antibiotika leder till antibiotikaresistens genom att de 

antingen förändrar antibiotikans struktur så att de inte kan binda till sitt mål och därmed inte 

kan utöva sina effekter, till exempel beta-laktamaser. Enzymer som istället bryter ned 

antibiotikan leder till att antibiotikakoncentrationerna i cellen inte kommer bli tillräckligt höga 

för att vara toxiska för cellen.  

 

3.2.4.2 Hindrandet av intag av antibiotika in i bakteriecellen. 

Egenskaper som hindrar intaget av antibiotika i cellen, till exempel yttermembranet i 

gramnegativa bakterier leder till att antibiotikan fysiskt inte kan nå sitt mål i cellen. Detta leder 

till att koncentrationerna av antibiotikan inte kan bli tillräckligt höga för att skada cellen.  

 

3.2.4.3 Uttransport av antibiotika från bakteriecellen. 

Genom uttransport av antibiotika från bakterien kommer också koncentrationen av antibiotika 

inte bli tillräckligt hög för att vara toxisk för cellen eller för att kunna utöva sina effekter.  

 

3.2.4.4 Modifikationer av målproteinet/målmolekylen i bakterien. 

Genom att modifiera målprotein eller målmolekyler i bakteriecellen kommer antibiotikan inte 

kunna binda till sitt mål och således kommer den inte kunna utöva sina effekter. Genom att till 

exempel förändra strukturen på gyras så att ciprofloxacin inte kan binda och blockera 

ligasaktiviteten kan gyras fortfarande fungera och bakterien kommer inte ta skada.  

 

3.2.5 Kunna förklara relationen mellan antibiotikaanvändning och utveckling av 

antibiotikaresistens. 
Antibiotikaanvändning kan leda till 

antibiotikaresistens på två sätt: Genom att 

antibiotikan utöver ett selektionstryck på 

bakteriepopulationen kommer bakterier 

som är mottagliga för antibiotikan 

selekteras bort, medan bakterier som är 

resistenta då kommer få ökat utrymme att 

växa. Detta kommer leda till en 

förskjutning i populationen från en 

majoritet av mottagliga bakterier, till en 

majoritet av resistenta bakterier. Det andra sättet är via att antibiotikaanvändning kommer 

utgöra stress för bakterien. Stressen kommer både leda till att bakterien inducerar 

mutationsbenägenhet för att möjligen mutera fram protektiva egenskaper, samt göra cellen 

mer benägen till horisontell genöverföring. Bakterien kommer bli mer benägen att ta upp 

genetiskt material från omgivningen för att få protektiva egenskaper. Dessutom kommer 

mobila genetiska element (bakteriofager och plasmider) bli mer benägna till transduktion och 
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konjugation då stress för bakterien även är negativt för bakteriofagerna och plasmiderna ifall 

bakterien dör och de därmed inte kan föras vidare.  

 

3.2.6 Kunna beskriva hur man bestämmer antibiotikaresistens och vilka metoder som 

används. 
Antibiotikaresistens kan bestämmas genom två metoder: Antingen kan man utföra broth 

microdilution, där bakterier får växa i olika koncentrationer av antibiotika för att bestämma 

vilken koncentration som hämmar bakterietillväxt (MIC, se 3.2.7). Det finns sedan olika 

gränsvärden för vilka koncentrationer som räknas som resistenta eller inte som bestämts av 

EUCAST (European committe for antimicrobial susceptibility testing), så att bakterierna kan 

graderas utifrån SIR (Susceptible, susceptible with Increased exposure, Resistant). För att 

detta ska vara möjligt måste bakterien dock identifierats först. Man kan också utföra en 

diskdiffusion som innebär att bakterien får växa på en agarplatta med antibiotikaprover på. 

Detta leder till att bakterietillväxt kommer hämmas runt antibiotikaproverna och därefter kan 

inhibationszonen mätas för att bestämma resistens utifrån gränsvärden från EUCAST. 

 

3.2.7 Kunna definiera den minsta hämmande koncentrationen (minimal inhibitory 

concentration, MIC). 
MIC är den koncentration antibiotika som inhiberar synlig bakterietillväxtvid en broth 

microdilution. MIC kan användas för att bestämma om en aktuell bakteriestam är resistent 

mot ett visst antibiotika. 

 

3.2.8 Kunna namnge de vanligaste anmälningspliktiga antibiotikaresistenserna och 

översiktligt beskriva deras förekomst i Europa och Sverige. 
De fyra anmälningspliktiga antibiotikaresistenserna i Sverige är: 

• ESBL och ESBL-CARBA Enterobactereales (E. coli och Klebsiella pneumoniae). 
ESBL-producerande Enterobactereales har en ökande prevalens i Sverige och 
världen och resistenta E-coli utgör 5-10% av alla isolat i Sverige, men så mycket 
som 25-50% i Italien, medan resistenta K. pneumoniae utgör 50-75% av alla isolat 
i syd- och Östeuropa men endast 5-10% i Sverige. ESBL-CARBA-producerande 
Enterobacterales är resistenta mot carbapenemer och dessa är mer ovanliga med 
<1% prevalens i de flesta länder i Europa. Dock utgör Kleibsella resistenta mot 
carbapenemer upp till 50% av alla isolat i Italien och sydöstliga Europa. 

• MRSA är Staphylococcus aureus som är resistenta mot alla betalaktamer. Även 
MRSA har en ökande incidens i Sverige, där det är knappt 20/100 000 som får 
MRSA. De flesta av dessa är smitta från familjemedlem, eller samhällsförvärvat. I 
Sverige utgör dessa <5% av alla isolat, men har en högre prevalens i Europa, med 
upp till 50% i Italien.  

• PNSP är penicillinresistenta pneumokocker, vilka ofta är resistenta mot flera 
antibiotika. De har en ökande prevalens och innebär främst en fördröjd behandling 
även om det finns antibiotika, vilka PNSP är känslig för. I Sverige utgör de <5% av 
alla isolat, med högre prevalens i Europa och upp till 50% i Frankrike.  

• VRE är vancomycinresistenta Enterokocker. Dessa sprids främst inom vården och 
drabbar främst patienter som genomgått kirurgi, är mycket sjuka eller är 
immunosupprimerade.  

 

3.2.9 Kunna beskriva principerna för övervakning och rapportering av 

antibiotikaresistenta bakterier. 
Övervakning och rapportering av antibiotikaresistenta bakterier sker av läkare, 

laboratoriepersonal och obducenter. Detta ska ske snarast och rapporteras till regionen och 

FHM. För att antibiotikaresistens ska kunna utvärderas är det viktigt att det finns ett 
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standardiserat förlopp, vilket bestäms av EUCAST. Varje år publicerar FHM SWEDRES som 

är en rapport på antibiotikaförsäljning och resistens. Även ECDC har en databas för 

övervakning av antibiotikaresistenta bakterier.  

 

3.2.10 Kunna diskutera problematiken av antibiotikaresistens på patient- och 

samhällsnivå. 
Antibiotikaresistens innebär för den enskilda patienten att en del bakterieinfektioner inte kan 

behandlas och att bakterieinfektioner som är vanliga komplikationer till andra behandlingar 

som kirurgi och kemoterapi eller andra kroniska sjukdomar inte kan behandlas. Det innebär 

också att vissa ingrepp kan bli för riskfyllda och därmed inte kan genomföras. För samhället 

kommer detta leda till en stor ekonomisk påfrestning då behandling kommer bli dyrare, 

sjukhusvistelser blir längre och antalet dödsfall kopplade till infektionssjukdomar kommer 

öka. Det finns även risk för att det kommer bli stor smittspridning av antibiotikaresistenta 

bakterier.  

 

3.2.11 Kunna resonera kring farmakologiska och immunologiska aspekter av 

antibiotikabehandling. 
För att en antibiotikabehandling ska vara verksam måste flera aspekter tas i åtanke. 

Absorptionen av antibiotikan i samband med administrering kommer påverkas dess effekter. 

Vankomycin är ett exempel på ett antibiotikum som inte kan absorberas i mag-tarmkanalen 

och måste således ges intravenöst till alla infektioner som inte är lokala i mag-tarmkanalen, 

för vilka det kan administreras peroralt. Sedan måste vävnadspenetransen i målorganet 

beaktas då vissa antibiotikum inte kan användas för att behandla meningit då de inte 

penetrerar BBB. Nitrofurantoin är ett antibiotikum som ackumuleras snabbt i urinen och är 

således passande vid UVI. Immunologiska aspekter som måste tas i beaktande vid 

antibiotikabehandling är huruvida det kan ske en överkänslighetsreaktion mot läkemedlet. 

Man måste också ta immunkompetens i beaktande då det är fördelaktigt att inte administrera 

antibiotika till immunokompetenta individer vid milda infektioner då dessa individer ofta kan 

hantera infektionen utan antibiotika. Däremot immunosupprimerade individer kan behöva 

antibiotika för okomplicerade, milda infektioner då de snabbt kan utvecklas till kraftigare 

infektioner när immunförsvaret inte kan hantera dem.  

 

3.3 Antiviral behandling 

3.3.1 Kunna förklara hur virusets arvsmassa (RNA eller DNA) påverkar 

genomreplikationen och virusevolutionen i form av förekomsten av 

punktmutationer, och förmågan till rekombination och omsortering av 

arvsmassan. 
Virusets arvsmassa kommer påverka dess förmåga att mutera och förändra sitt genom då 

RNA-virus är mer instabila och har en högre mutationstakt än DNA-virus. Detta innebär att 

virus har en större benägenhet att utveckla resistens om det är ett RNA-virus.  

 

3.3.2 Kunna beskriva skillnaden mellan hög och låg genetisk barriär i hänsyn till 

utveckling av antiviralresistens. 
En låg genetisk barriär för antiviralresistens innebär att det endast behövs ett fåtal mutationer, 

ibland så lite som en enda för att ett virus ska utveckla resistens mot ett läkemedel. En hög 

genetisk barriär innebär istället att det krävs många. Således har ett virus större sannolikhet 

att utveckla resistens mot ett läkemedel med låg barriär jämfört med en hög barriär.  
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3.3.3 Kunna beskriva principen bakom selektion av de novo mutationer för 

antiviralresistens. 
Selektion av de novo-mutationer för antiviralresistens innebär att i en miljö där det finns en 

antiviral (i en pat. Som behandlas med antiviraler) kommer viruset utsättas för selektionstryck. 

Om det då i viruspopulationen finns virioner som har fått mutationer som ger dem resistens 

mot antiviralen kommer dessa få en högre fitness i miljön och således konkurrera ut virioner 

som inte är resistenta. Dock är det för virus en tradeoff mot deras fitness i en miljö utan 

antiviraler eftersom de har ett relativt litet genom. Detta innebär att det oftast är en mycket 

liten smittspridning av virus som är resistenta, utan dessa uppkommer oftast de-novo i 

patienten. 

 

3.3.4 Kunna redogöra för möjliga angreppspunkter och principer för antiviraler samt 

utmaningar med antiviral behandling. 
Antiviraler kan riktas mot alla delar i virusets replikationscykel. Antiviraler kan förhindra 

igenkänning mellan receptor och ligand på virus och värdcell, virusets bindning till värdcellen, 

penetration av värdcellen, avklädning, transkrikption, translation, replikation, hopsättning 

och utträde. Exakt hur och var en antiviral kan angripa skiljer sig baserat på virus då olika virus 

har olika livscykler. Utmaningarna med att framställa antivirala läkemedel är att virus är 

obligat intracellulära parasiter och därför behöver läkemedel både penetrera celler bra och 

samtidigt ha hög selektivitet för viruset utan att skada cellens beståndsdelar. En annan 

utmaning är att många virus har snabba förlopp, vilket innebär att symptom kan utvecklas 

först efter virusmängdens topp. Detta innebär att många antiviraler då skulle sättas in för sent 

för att få effekt på förloppet.  

 

3.3.5 Kunna beskriva nukleosidanalogernas verkningsmekanism och ge exempel på 

en nukleosidanalog samt en viral sjukdom som kan behandlas med denna. 
Nukleosidanaloger är läkemedel som har liknande struktur till nukleosider eller nukleotider, 

med den skillnaden att hydroxylgruppen i 3’-position är förändrad. Detta medför att då dessa 

tas upp av virala polymeraser för att integreras i genomet kommer det förhindra fortsatt 

förlängning av genomet. De flesta nukleosidanaloger är prodrugs som måste fosforyleras i 

cellen innan de kan verka och detta sker främst via cellens egna enzym, men en del har hög 

selektivitet för virusspecifika polymeraser. Till exempel acyklovir monofosforyleras endast av 

herpesvirusets tymidinkinas och i sin trifosforylerade form har det hög selektivitet för 

herpesvirusets DNA-polymeras.  
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3.3.6 Kunna beskriva verkningsmekanismen för samtliga läkemedelsklasser som 

inhiberar HIV i form av inträdeshämmare, omvänt transkriptas hämmare, 

integrashämmare, och proteashämmare. 

• Inträdeshämmare – Inhiberar virusets igenkänning, 
inbindning och penetration i cellen. 

• Omvänt transkriptashämmare – Hämmar omvänt 
transkriptas så att viruset inte kan bilda DNA-intermediär. 

• Integrashämmare – Hämmar integras så att DNA-
intermediären inte kan integreras i värdcellens DNA.  

• Proteashämmare – Hämmar virionens utmognad genom att 
hämma proteasaktivtet.  

Både Omvänt transkriptashämmare och proteashämmare verkar 

genom att binda enzymerna i deras aktiva site och blockera deras 

funktion. HIV behandlas genom kombinationsbehandling med två 

nukleosidanaloger, en proteashämmare och en integrashämmare.  

 

 

3.3.7 Kunna beskriva principiella skillnader mellan antiviralresistens och 

antibiotikaresistens. 
Antiviralresistens är oftast de-novo-mutationer hos viruset i den infekterade personen som 

behandlas med antiviraler och sprids för det mesta inte i samhället även om det förekommer 

smittspridning av resistenta linjer. Antiviralresistens utgör även oftast en minskning i fitness 

för viruset som har ett litet genom och därmed inte kan anpassa andra delar för att 

kompensera. Antiviralresistens kan inte heller spridas mellan olika virus. Detta i jämförelse 

med antibiotikaresistens som kan spridas mellan bakteriestammar och ofta innebär ökad 

fitness för bakterien då de kan kompensera för förlust av fitness på andra sätt i och med att de 

har ett jämförelsevis stort genom. Detta innebär att resistenta bakterier kan spridas i 

samhället. Antibiotikaresistens är även något som bakterien kan utveckla aktivt som svar på 

stress, medan antiviralresistens är något som sker slumpmässigt. 

 

3.3.8 Kunna förklara vilka utmaningar som finns vid antiviral behandling och vilka 

faktorer som påverkar risken för antiviralresistensutveckling. 
Antiviral behandling måste utformas på ett sådant sätt att det är specifikt för virusets 

egenskaper utan att skada värdcellerna, samt att behandling måste påbörjas tidigt då många 

virusinfektioner har snabba förlopp. Många antiviraler har även endast måttlig effekt och 

förkortar sjukdomen med endast ett par dagar. Faktorer som kan öka risken för 

behandlingsresistens är lång behandlingstid (ex HIV) och hög virusmängd, som innebär att 

behandlingen tar längre tid och därmed ger viruset möjlighet att mutera och utveckla resistens. 

Andra faktorer som påverkar resistensutveckling är virusets mutationstakt då RNA-virus har 

en snabbare mutationstakt och därmed har ökad möjlighet till resistensutveckling, samt den 

genetiska barriären, där ett lågt antal behövda mutationer för resistensutveckling innebär ökad 

risk för resistensutveckling. Även kostnaden i fitness som mutationen innebär påverkar 

virusets möjlighet till resistensutveckling där en stor fitnesskostnad i form av virusets 

möjlighet att replikeras kommer påverka dess möjlighet till resistensutveckling.  

 

3.4 Vaccin 

3.4.1 Kunna beskriva den grundläggande immunologin bakom hur vaccination leder 

till skydd mot infektion/sjukdom. 
Vaccin injiceras (eller ges peroralt) och innehåller både antigen och ett adjuvans som ska se till 

att konstituitiva immunförsvaret aktiveras på rätt sätt och börjar producera aktiverande 
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cytokiner. Adjuvanten binder till pattern recognition receptorer (känner igen PAMPs) och 

aktiverar dendritceller som pinocyterar antigen. Det är oftast adjuvanten som orsakar 

biverkningar, förutom i levande vaccin. Därefter presenteras antigenet på MHC I och II för 

CD4+ T-celler, som sedan aktiverar både CD8+ T-celler och B-celler som också kan aktiveras 

av lösta vaccinantigen. CD8+ T-celler kommer då differentiera till CD8+ effektor-T-celler och 

minnesceller. B-cellerna kommer också proliferera och differentiera till plasmaceller och 

minnesceller. Denna initiala aktivering av immunsystemet minskar i de flesta fall över tid, men 

kan snabbt reaktiveras till följd av bildandet av minnesceller. Detta gör att sjukdomsförloppet 

helt kan förhindras, eller fördröjas och ger mildare sjukdom baserat på hur snabb 

reaktiveringen blir och hur lång inkubationstiden är för sjukdomen. I vissa fall krävs påfyllning 

av vaccin och i andra fall ger vaccin livslång immunitet. Vissa vaccin kan även ge kroniskt höga 

antikroppsnivåer som skyddar helt mot sjukdom.  

 

3.4.2 Kunna beskriva vaccinernas påverkan på global hälsa. 
 Vaccin gör att många infektionssjukdomar har minskad spridning och sveritet. Varje år 

beräknas ungefär 4 miljoner barns liv räddas genom vaccination och mellan 2021 och 2030 

beräknas 51 miljoner liv räddas genom vaccinationer. Vaccination har olika mål för olika 

sjukdomar: 

• Eradikera – All smittrisk försvinner 

• Eliminera – All smittrisk inom en viss region försvinner 

• Kontrollera – Minska smittrisk och död inom en region 
För de flesta sjukdomar är det inte sannolikt att de ska eradikeras men mycket nytta kan göras 

genom att eliminera dem eller kontrollera dem. Hittills har endast smittkoppor blivit 

eradikerat, men polio är en kandidat till att bli eradikerad. Idag förekommer endast 

smittspridning av polio i Nigeria och Pakistan, med importfall till närliggande länder. I alla 

andra länder har endemisk spridning av polio eradikerats. För rubella och morbilli (röda hund 

och mässling) är målet att eliminera smittspridning. Dessa sjukdomar har vaccin och 

mässlingvaccin ingår i de flesta vaccinationsprogram och rubella ingår i de alla länder utom i 

Afrika där endast ett fåtal länder har det i sina vaccinationsprogram, Indien och Pakistan. För 

många sjukdomar som meningit, tetanus, rabies, kolera och HBV är målet att eliminera dem 

som epidemier i vissa områden. Speciellt viktiga sjukdomar att kontrollera är japansk encefalit, 

tuberkulos och gula febern. Difteri, Hib, kikhosta pneumokocker och rotavirus bör ingå i alla 

länders vaccinationsprogram, även om de inte gör det baserat på politiska eller ekonomiska 

orsaker och denguefeber, HAV, påssjuka, ebola, tyfoidfeber och vattkoppor bidrar till en stor 

sjukdomsbörda i många delar av världen. Dock är det fortfarande många viktiga sjukdomar 

där vaccin saknas idag, dessa innefattar cytomegalovirus, HIV, RSV och malaria. Även NTDs 

är mycket eftersatta när det kommer till vaccinutveckling.  

 

3.4.3 Kunna beskriva grundläggande innehåll, uppbyggnad, och funktion för olika 

typer av bakterievaccin så som:  

3.4.3.1 Toxoidvaccin 

Toxoidvaccinen inkluderar till exempel difteri och stelkramp. Toxoidvaccin verkar genom att 

toxinet förändras genetiskt eller kemiskt till att vara inaktivt. Detta innebär att det behåller 

sina antigen, men förlorar sina toxiska egenskaper.  

 

3.4.3.2 Subenhetsvaccin 

Subenhetsvaccin innefattar vacccin mot Hib, kikhosta och pneumokocker. Subenhetsvaccin 

innehåller antigen som är beståndsdelar från bakterien. Vaccin mot kikhosta innehåller 

pertusis-toxoid och antigen från bakterien. Vaccin mot Hib innehåller konjugerade 

polysackarid-antigen (fastsatta på protein). Sist innehåller vaccin mot pneumokocker 

konjugerat eller icke-konjugerat antigen från kapseln.  
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3.4.3.3 Inaktiverat helcellsvaccin 

Inaktiverat helcellsvaccin är till exempel vaccin mot kolera. Det framställs genom att odlade 

kolerabakterier inaktiveras genom värme eller formalin. Vaccinet innehåller också B-

subenheten från toxinet.  

 

3.4.3.4 Levande försvagat vaccin. 

Levande försvagat vaccin innefattar vaccin mot tuberkulos. Det framställs genom att bakterien 

odlas upprepade gånger tills den muterats så mycket att den förlorar sina virulensfaktorer. 

Därefter ges den försvagade bakterien som inte kan orsaka sjukdom, men ändå framkallar en 

immunreaktion. Dock ska dessa vaccin undvikas till individer med sänkt immunförsvar.  

 

3.4.4 Kunna beskriva grundläggande innehåll, uppbyggnad, och funktion för olika 

typer av virusvaccin så som:  

3.4.4.1 mRNA-vaccin 

Det enda mRNA-vaccinet som framställts hittills är Covid-19-vaccin. mRNA-vaccin framställs 

genom att modifiera mRNA som kodar för antigen genom att ändra uracil till pseudouracil, 

vilket gör mRNA:t lagom immunogent. Det förpackas sedan i ett lipidhölje (Moderna, Pfeiser) 

och injeceras som vaccin. mRNA kommer då dels aktivera immunförsvaret och sedan gå in i 

celler och producera spikeproteiner som är antigen.  

 

3.4.4.2 Viralt vektorvaccin 

Virala vektorvaccin innebär att DNA som kodar för antigen förpackas i virion från adenovirus, 

vilka arvsmassan har tagits bort från istället för lipidmembran. Adenovirusets kapsid gör att 

DNA:t tas in i celler och börjar producera spike-proteiner. Det är på detta sätt som Astra 

Zenecas Covid-vaccin fungerar.  

 

3.4.4.3 Subenhetsvaccin 

Subenhetsvaccin framställs genom att man replikerar virusets antigen i cellkultur, till exempel 

rekombinanta jästceller. Därefter får proteinerna sättas samman till viruslika partiklar som 

injeceras i som vaccin. Detta innefattar HPV-vaccin.  

 

3.4.4.4 Inaktiverat helvirusvaccin 

Inaktiverade helvirusvaccin framställs genom att virus odlas i cellkultur och inaktiveras sedan 

genom värme eller formalin. Levande försvagade vaccin innefattar poliovaccin för injektion. 

 

3.4.4.5 Levande försvagat virusvaccin. 

Levande försvagade virusvaccin framställs genom att wilde-type virus odlas upprepade gånger 

i cellkultur, tills de muterat så mycket att de inte orsakar sjukdom. Detta innefattar MPR-

vaccinet mot mässling, röda hund och påssjuka. Det innefattar även det perorala poliovaccinet 

som kan ges vid polioutbrott, vilket ger lokal immunitet i tarmen. Dock kan det perorala 

poliovaccinet återgå till wilde-type och orsaka sjukdom.  

 

3.4.5 Kunna beskriva strukturen och innehållet i det svenska 

barnvaccinationsprogrammet. 
Barnvaccinationsprogrammet i Sverige består av flera vaccin som tas med olika intervaller:  
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3.4.6 Kunna namnge exempel på virusinfektioner och bakterieinfektioner som kan 

förebyggas via vaccination. 

Virus Bakterier 

• Rotavirus 

• Poliovirus 

• Mässling 

• Påssjuka 

• VZV 

• HPV 

• HBV 

• HAV 

• Sars-Cov-2 

• Influensa 

• Bakterier 
 

• Difteri 

• Stelkramp 

• Hib 

• Pneumokocker 

• Meningokocker 

• Tuberkulos 

• Röda hund 
 

 

3.5 Laboration 

3.5.1 Kunna namnge följande bakterier och bakteriesläkten som orsakar mag- och 

tarminfektioner och beskriva översiktligt deras bakteriologiska kännetecken: 

3.5.1.1 Escherichia coli 

 

3.5.1.2 Yersinia 

 

3.5.1.3 Klebsiella 

 

3.5.1.4 Shigella 

 

3.5.1.5 Proteus 
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3.5.1.6 Campylobacter 

 

 

3.5.2 Kunna beskriva hur man odlar bakterier på agarplattor och hur man beskriver 

bakterierkoloniernas utseende på agarplattor. 
 

 

3.5.3 Känna till principen bakom Gram-infärgning för mikroskopi av bakterier. 
 

 

3.5.4 Kunna beskriva microbrothdilution-metoden och diskdiffusion-metoden för 

antibiotikakänslighetstestning samt deras skillnader. 
 

 

3.5.5 Kunna förklara principen bakom serologiska metoder för identifikation av 

bakterier. 
 

 

4 Modul 4 – Luftvägs-, hud- och barninfektioner 

4.1 Mikrobiota och diagnostik 

4.1.1 Kunna namnge de vanligaste patogenerna som orsakar luftvägsinfektioner.  

4.1.1.1 Bakterier 

• Streptococus pyogenes (GAS) – Orsakar tonsillit och pneumoni 

• Haemophilus influenzae (Hib) – Orsakar epiglottit, meningit och bakteriemi 

• Moraxella catarrhalis – Orsakar otits media, sinuit och pneumoni hos individer med 
lungsjukdomar. 

• Streptococcus pneumoniae – Orsakar pneumoni, meningit och sepsis 

• Cornyobacterium diphteriae – Orsakar difteri 

• Mycoplasma pneumoniae – Orsakar pneumoni 

• Chlamydophila pneumoniae – Orsakar pneumoni 

• Legionella pneumophila – Orsakar pneumoni 

• Bordetella pertussis – Orsakar kikhosta 
 

4.1.1.2 Virus 

• Ortomyxovirus (influensa) 

• Paramyxovirus (RSV, metapneumo, parainfluensa) 

• Rhinovirus (många typer) 

• Enterovirus (enstaka typer) 

• Coronavirus 

• Adenovirus 

• Parvovirus (bocavirus) 
 

4.1.2 Kunna namnge de vanligaste patogenerna som orsakar hudinfektioner. 

• Staphylococcus aureus 

• Betahemolyserande streptokocker 

• Herpesvirus 

• Poxivirus 

• Dermatofyter 
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• Leishmania 

• Candida albicans 
  

4.1.3 Kunna redogöra för komponenterna i den normala mikrobiotan i luftvägar och 

hud. 
Mikrobiotan på huden innehåller främst bakterier, sedan lite virus och ännu mindre 

eukaryoter. De bakteriesläkten som dominerar är Cutibacterium, Cornyrebacterium och 

Staphylococcus. De svampar som finns är Malassezia. Mikrobiotan i luftvägar innehåller 

främst Staphylococcus, Streptococcus och Haemophilus.  

 

4.1.4 Kunna förklara principerna för påvisning av mikroorganismer (odling, 

nukleinsyrapåvisning, serologi, mikroskopi och antigenpåvisning) som orsakar 

hud-, barn- och luftvägsinfektioner. 
För att påvisa mikroorganismer kan man odla dem, dock kommer det vara svårt för vissa arter 

då det krävs specifika miljöer för att det ska växa. Det är också svårt att odla virus då dessa är 

obligat intracellulära, vilket också gäller för vissa bakterier och parasiter. Man kan då använda 

genetiska metoder för att identifiera deras genom, vilket kommer vara möjligt även om 

bakterierna inte överlever. Man kan använda serologi för att påvisa vissa proteiner som finns 

på olika bakteriearter och mikroskopiering av olika prover som blivit infärgade kan påvisa 

mikroorganismer. Antigenpåvisning är sammankopplat till serologi där man använder 

antikroppar för att påvisa förekomst av proteiner som finns hos olika mikroorganismer. 

 

4.1.5 Kunna förklara begreppet opportunistiska infektioner och ge exempel patogener 

som orsakar opportunisktiska infektioner i luftvägarna och på huden. 
Opportunistiska infektioner är infektioner som orsakas av normalt kommensala mikrober som 

vid immunsuppression eller dysbiom kan orsaka sjukdom. Exempel på detta är S. aureus, S. 

pyogenes, Candida, Haemophilus, S. agalacticae och S. pneumoniae. 

 

4.2 Bakterieinfektioner 

4.2.1 Kunna beskriva mekanismer som streptokocker, som till exempel 

Streptococcus pneumoniae och Streptococcus pyogenes, använder sig av för 

patogenes och virulens vid en infektion. 

4.2.1.1 S. pyogenes 

S. pyogenes har en kapsel bestående av hyaluronsyra som bidrar till att göra den invasiv. De 

har också M-protein som står för mycket av bakteriens virulens. Det bidrar till exempel till 

komplementinhibition, antifagocytos, antikroppsinhibition, inflammation, invasion och 

adhesion, samt biofilmsyntes. Bakterien har även superantigen som skapar okoordinerade 

immunreaktioner. Bakterien uttrycker även exotoxiner som streptolysin O, vilka bildar porer i 

immunceller och bidrar till immune evasion. Detta kan både ske extracellulärt och efter att 

bakterien har fagocytoerats, genom att poren bildas i membranet till fagosomen, vilket får 

värdcellen att lysera. Streptolysin S lyserar också till exempel erytrocyter, vilket utgör grunden 

för bakteriens betahemolys. 

Minnesregel: 

P – S. pyogenes 

S – Streptolysin S och O 

S - Superantigen 

M – M-protein 

H – Hyaluronsyrainnehållande kapsel 

I 
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4.2.1.2 S. pneumoniae 

S. pneumoniae är en kapselbärande bakterie som har flera ytproteiner som utgör 

virulensfaktorer. Ett sådant protein är PspA som är en komplementinhibitor och binder det 

järntransporterande proteinet lactoferrin för att förhindra dess antibakteriella egenskaper. 

PspC är också en komplementinhibitor som också binder faktor H, vilket taggar egna celler 

som skydd mot immunförsvaret och därmed utövar immune evasion, samt binder IgA i den 

basala änden för att förhindra antikroppsmedierad bakteriedöd. Pneumolysin är ett protein 

som lyserar celler och därmed bidrar till både sjukdomsförlopp och förmåga att invadera 

vävnader.  

 

4.2.1.3 S. agalactiae (GBS) 

GBS har både streptolysin S som bidrar till lysering av värdceller, samt BrfA, vilket gör att 

bakterierna får en större kedjelängd och blir mer benägna att bilda biofilm. GBS kan leva i 

urinvägar eller tarmen och kan i samband med förlossning kolonisera barnets luftvägar och 

därmed leda till pneumoni eller meningit.  

 

4.2.2 Kunna beskriva mekanismer som stafylokocker, som till exempel 

Staphylococcus aureus, använder sig av för patogenes och virulens vid en 

infektion. 
Staphylococcus aureus är en vanlig del av bakteriefloran och kan vara en av de bakterier med 

flest virulensfaktorer. Den är även bra på att utveckla resistens mot antibiotika, till exempel 

MRSA. Under infektionsprocessen lyserar bakterien immunceller, bildar biofilmer, adherar 

till- och invaderar epitel, samt har förmågan att disseminera. Bakterien uttrycker α-toxin som 

lyserar celler genom att bilda porer, samt bryter adherens mellan celler, vilket möjliggör 

invasion. S. aureus uttrycker även protein A som binder Fc-delen av antikroppar och därmed 

förhindrar antikropp-antigenbindning, samt leukocidin som lyserar fagocyter. Bakterien 

producerar även superantigen som ger upphov till kraftig immunaktivering, vävnadsskador 

och kan ge toxic shock syndrome. Superantigener kan även ge bestående skador i endotel som 

möjliggör bildandet av biofilm i kärl som kan ge upphov till embolier, metastatiska abcesser, 

sepsis och ocklusioner. Bakterier kan använda quorum sensing för att koordinera aktivitet och 

virulens. Detta sker vid till exempel biofilmsyntes, då bakterier börjar producera metaboliter 

och proteiner då det är hög celldensitet, vilket leder till att de börjar producera biofilm.  

Minnesregel: 

A – S. aureus 

A – Alfatoxin  

A – Protein A 

L – Leukocidin  

S – Superantigen  

 

4.2.3 Kunna beskriva mekanismer som Mycobacterium tuberculosis använder sig av 

för patogenes och virulens vid en infektion. 
M. tuberculosis kommer ner i luftvägarna via droppar och adhererar sedan i alveoler. Därefter 

migrerar alveolära makrofager till infektionen och fagocyterar bakterier. Därefter presenterar 

de antigen för lymfocyter i närliggande lymfkörtlar, vilket utgör primärkomplexet. Detta leder 

till att bakterier avdödas eller kontrolleras av immunförsvaret i granulom. Bakterier kan även 

spridas apikalt i lungorna och då fortsätta vara smittsamma eller till andra delar av kroppen 

som pleura, lymfkörtlar, njurar, skelettet, meninges eller miliärt då bakterier sprids fritt i 

kroppen. Mykobakterier har en speciell cellvägg som är rik på lipider, vilket gör att bakterierna 

är syrafasta och ger dem skydd mot nedbrytning i makrofager. Det faktum att 
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tuberkulosbakterier kan bli latenta och då varken aktivera immunresponser, men inte heller 

dö innebär att de kan finnas kvar under lång tid och sedan reaktiveras senare. Det vanligaste 

är att de reaktiveras inom 2 år och att det sker i samband med någon form av 

immunosuppression. Tuberkulos måste behandlas med 4 läkemedel. Det är för att de 

statistiskt finns bakterier resistenta mot 1-2 av läkemedlen, samt att det är svårt att sterilisera 

resistenta bakterier med endast 1-2 läkemedel.  

 

4.2.4 Kunna redogöra för begreppet latent infektion i hänsyn till tuberkulos. 
Latent infektion i samband med tuberkulos innebär att det finns en påvisbart immunologiskt 

svar mot M. tuberculosis utan tecken på aktiv infektion, det vill säga att man har exponerats 

för TB. Det klassiska test som används är tuberkulintest där antigen från bakterier injiceras 

subkutant och sedan mäts det immunologiska svaret. Idag används quantiferon mest, där T-

cellsmedierat γ-IFN mäts i blod efter stimulering med antigen. Testerna kan inte skilja mellan 

aktiv TB, latent TB, eller immunologiskt minne mot TB, dock gör de att riskgrupper kan få 

behandling som förhindrar reaktivering av latent TB.  

 

4.2.5 Kunna beskriva egenskaper hos streptokocker och stafylokocker som påverkar 

deras interaktion med immunförsvaret. 
Se 4.2.1 – 4.2.2 

 

4.2.6 Kunna beskriva strategier som streptokocker och stafylokocker använder sig av 

för att undvika immunförsvaret. 
Se 4.2.1 – 4.2.2 

 

4.3 Virusinfektioner 

4.3.1 Kunna beskriva patogenesen för luftvägsvirus, herpesvirus, hepatitvirus, samt 

virus som orsakar de så kallade barn- och exantemsjukdomarna. 

4.3.1.1 Luftvägsvirus 

4.3.1.1.1 Influensavirus 

Influensavirus har två ytproteiner; H (hemagglutinin) och N (neuraminidas). H är det 

receptorbindande proteinet som binder sialinsyra som finns i respiratoriskt epitel. För att det 

ska kunna binda måste det först klyvas av värdens proteaser. Därefter endocyteras virionen 

och pH sänks i endosomen vilket bidrar till fusion av virushölje och endosommembran, pH-

sänkning i virion genom aktivering av jonpumpar som leder till frisättning av genom och RbRp. 

Gensegmenten transporteras sedan till cellkärnan. Influens ger relativt milda 

luftvägssymptom. De svåra symptomen relaterade till influensa är oftast systemiska (som 

feber) och beror på att influensainfektioner leder till en stark immunrespons med frisättning 

av många cytokiner.  

4.3.1.1.2 Coronavirus 

Coronavirus är ett höljebärande +ssRNA-virus som bär på RbRp och proteaser. Coronavirusets 

spikeprotein som ger det namnet binder till ACE2 i respiratoriskt epitel, varpå det tas in 

intracellulärt och avkläds för att replikeras i cytoplasman. Viruset sätts ihop i ER och golgi och 

lämnar sedan cellen via exocytos. Likt influensavirus tros en stor del av coronavirusets 

patogenes och symptom bero på immunpatologi, snarare än de direkta vävnadsskadorna från 

viruset.  
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4.3.1.2 Herpesvirus 

4.3.1.2.1 Herpes simplex 

Herpesvirus är stora virus med dsDNA, de kodar för många proteiner och har förmågan att ta 

över cellens funktioner. Herpesvirus bär med sig egna DNA-polymeras som främjar 

replikation, men också kan vara mål för antiviraler. De replikeras och transkriberas i 

cellkärnan och ger en livslång latent infektion. Den kan antingen ha intermittent eller kronisk 

virusproduktion. För kontroll av den latenta infektionen (utan att få symptom) krävs 

cellmedierad immunitet. Herpes simplex uttrycker olika typer av gener under olika delar av 

sin livscykel. Tidiga gener medierar sjukdom och stimulerar virusreplikation, medan sena 

proteiner leder till syntes av strukturella proteiner och bildning av virion. Herpes simplex 

binder till receptorer som uttrycks på många celltyper, bland annat neuron och börjar direkt 

producera proteiner som stimulerar gentranskription, är celltoxiska och förbereder för de 

tidiga generna. Under latensafsen uttrycks endast latens-associerade transkript, vilka 

inhiberar uttryck av direkta och tidiga proteiner. Sjukdomen smittar genom direktkontakt och 

viruset har direkt cytopatologiska effekter. Viruset kan spridas mellan cell-cell vilket innebär 

att det kan undvika immunförsvaret. Då latens har etablerats i perifiera ganglion kan det 

reaktiveras vid stress eller immunsuppression då det hålls latent av immunförsvaret. Dock kan 

immunresponsen bidra till symptomen. Herpes simplex 1 och 2 kan infektera i stort sett alla 

delar av kroppen, men orsakar vanligast mun- och genitalherpes. De kan ge svår neonatal 

infektion om modern får en primärinfektion under graviditet. 

4.3.1.2.2 Varicella zostervirus (vattkoppor/bältros) 

VZV infekterar neuron och bildar likt herpes simplexvirus latens i dorsal- eller kranialganglier. 

VZV är vid primärinfektion mycket smittsamt och har luftburen smitta, dock innebär det att 

>90% av vuxna har- eller har haft sjukdomen. Primärinfektionen har lång inkubationstid och 

man är smitta några dagar innan man får utslag. Hos yngre individer är det ovanligt men det 

kan förekomma pneumoni eller cerebellit hos vuxna, gravid och immunsupprimerade. VZV-

infektion under graviditet kan överföras till barn, vilket är vanligare i senare graviditetsveckor. 

I början finns även en risk för att det ska förekomma fosterskador och nyfödda som får VZV 

får svår sjukdom. Till vuxna och nyfödda som inte är immuna/födda av seronegativa kvinnor 

ges profylax. Då VZV reaktiveras senare i livet får man bältros (zoster). Man får då 

smärtsamma blåsor, men infektionen är inte luftburen då det är lägre virusinnehåll jämfört 

med primärinfektion. Zoster kan drabba öron och ögon och ger 50% av alla >60 år neuralgi 

som kvarstår.  

4.3.1.2.3 HHV-6 och HHV-8 

HHV-6 orsakar tredagarsfeber och kan likt andra herpesvirus reaktiveras vid 

immunosuppression. HHV-6 kan integreras i kromosomen, vilket försvårar diagnostik med 

PCR. Tredagarsfeber innebär att man får feber i cirka 3 dagar och därefter får exantem. HHV-

8 har en varierande prevalens på mellan 5-20/50% baserat på land. Prmärinfektionen är oftast 

asymtomatisk eller ospecifik, men kan hos obehandlade immunosupprimerade ge upphov till 

Kaposis sarkom.  

 

4.3.1.3 Hepatitvirus 

Hepatitvirus finns i formerna A – E och har varierande patogenes och sjukdomsförlopp. HAV 

och HEV är båda +ssRNA-virus utan hölje som smittar via fekal-oral smitta. De orsakar båda 

akut sjukdom, men HEV kan ge kronisk sjukdom hos immunsupprimerade. HEV kan hos 

gravida ge fulminant sjukdom, vilket innebär akut leversvikt. HAV har ett vaccin och HEV har 

ett vaccin som endast används i kina. Det är HAV som orsakar sjukdom vid utlandsresa. HBV 

är ett partiellt dsDNA-virus med hölje som kan orsaka både akut och kronisk infektion. HBV 

kan förutom blod smitta sexuella kontakter och nära hygienkontakter på grund av hög viremi. 

HBV har HBS-antigen som binder NTCP, varpå det tas in i cellen och frisätter sitt genom till 

kärnan. Där replikeras genomet till covently closed circular DNA (cccDNA) och detta kan ligga 
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latent i cellen. Från cccDNA bildas mRNA som sedan integreras i genomet i virionen genom 

omvänt transkriptas och viruset lämnar hepatocyten via budding. Det finns vaccin mot HBV 

och det kan behandlas (kontrolleras) med RT-inhibitorer då dessa förhindrar mognad av 

viruset och därmed blir viruset inte smittsamt.  

 

4.3.1.4 Virus som orsakar barn- och exantemsjukdomar 

4.3.1.4.1 Morbilli (mässling) 

Mässling orsakas av morbillivirus som är ett av de mest smittsamma virus vi känner till. Det 

smittar luftburet och är relaterat till att sjukdomen orsakar mycket hosta. Sjukdomen 

karakteriseras av hög feber, röda ögon, hosta och exantem. Efter infektion får man 

immunosuppression, vilket gör att det är vanligt med bakteriella komplikationer som 

pneumoni, encefalit etc. Morbilli maculopapulösa exantem, vilket beror på immunologiska 

reaktioner i kapillärer där antigen-antikroppskomplex bildas. Mässling ingår i det allmänna 

vaccinationsprogrammet, men kräver >95% immunitet för flockimmunitet, vilket gör att det 

förekommer enstaka fall och importfall.  

4.3.1.4.2 Rubella (röda hund) 

Rubella orsakas av rubellavirus som är ett +ssRNA-vaccin. Rubella ger ofta milda symptom 

och är inte lika smittsamt som morbillivirus. Dock innebär det är fler vuxna som inte blivit 

vaccinerade är mottagliga för rubella. Då rubellavirus kan passera placenta och ge upphov till 

fosterskador, främst i form av dövhet vaccineras även ovaccinerade gravida. Sedan rubella 

infördes i MPR-vaccinet förkommer det idag i stort sett inga fall av rubella.  

4.3.1.4.3 Erytema infectiosum (femte sjukan) 

Erytema infectiosum orsakas av parvovirus B19, vilket är ett litet virus som endast infekterar 

delande preerytrocyter. Det ger oftast mild sjukdom med feber och lite luftvägssymptom. Cirka 

70% blir infekterade under barndomen, men om gravida blir infekterade kan det orsaka 

fosterdöd då det orsakar anemi och även hos immunsupprimerade kan det orsaka anemi. Det 

finns inget vaccin.  

4.3.1.4.4 Parotit (påssjuka) 

Orsakas av parotitvirus som ger svullna spottkörtlar. Det är inte en exantemsjukdom. Om det 

infekterar vuxna eller barn efter pubertet kan det orsaka orchit som kan leda till sterilitet. Det 

kan även orsaka meningoencefalit, vilket är relativt vanligt. Det ingår i MPR-vaccinet, men 

vaccinet ger inte fullt skydd och därmed förekommer enstaka fall även om det är ovanligt med 

allvarliga fall.  

 

4.3.2 Kunna redogöra för betydelsen av immunologiska faktorer och värdfaktorer som 

påverkar patogenesen för luftvägsvirus, herpesvirus, hepatitvirus, samt virus 

som orsakar de så kallade barn- och exantemsjukdomarna. 
Immunologiska faktorer kommer påverka patogenesen för många sjukdomar genom 

immunpatologi. Då flera infektioner leder till kraftig aktivering av immunförsvaret kommer 

mikrobicida ämnen som ROS och peptider frisättas, vilket leder till att vävnader runt 

infektionen blir skadade. Vid många luftvägvirus kan vävnadsskador leda till luftvägssymptom 

och immunaktivering kan även ge systemiska symptom som feber och trötthet. Föer 

herpesvirus kommer värdfaktorer inklusive immunitet påverka symptomutbrott genom att 

immunsystemet normalt håller nere virusproduktionen så att det är latent. Vid stress eller 

immunsupprimering kan det sedan reaktiveras och virusproduktion kan återupptas. För 

hepatitvirus kan nedsatt immunitet bidra till utvecklingen av kroniska infektioner och även 

bidra till utveklingen av cancer i samband med kroniska infektioner. Även individuella faktorer 

som samtidig graviditet kan bidra genom att det kan leda till fulminant hepatit. För barn- och 

exantemsjukdomar kan värdfaktorer som ålder och immunkompetens påverka sjukdomens 

severitet då immunosupression leder till kraftigare sjukdom.  
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4.3.3 Kunna redogöra för infektionsvägar för virus i herpesvirusgruppen. 

• Herpes simplex typ 1 och 2 – Nära kontakt, sex 

• Varicella-zostervirus – Aerosol, nära kontakt 

• Cytomedalovirus – Nära kontakt, kongenialt 

• Humant herpesvirus 6 och 7 – Saliv  

• Epstein-barrvirus – Saliv  

• Humant herpesvirus 8 – Nära kontakt, (saliv och sex) 
 

4.3.4 Kunna redogöra för organtropismen med hänsyn till herpesvirus. 
HSV-1 kan ge encefalit, keratokonjunktivit, oral herpes, farygit, esofagit, tracheobronkit, 

genital och whitlow (hud på handen). HSV-2 kan ge meningit, encefalit, oral, faryngit, genital, 

anal och whitlow.  

 

4.3.5 Kunna förklara akut infektion, kronisk infektion, och latent infektion med hänsyn 

till herpesvirusinfektion. 
Herpesvirus är stora höljebärande virus med ikosahedral kapsid och dsDNA. Vid den akuta 

primärinfektionen infekterar de epitelceller och lyserar dessa då de lämnar cellen. Därefter kan 

de infektera sensoriska neuron och spridas längs axonen till cellkroppen. I cellkärnan etablerar 

viruset sedan latens. Då viruset har ett mycket stort genom kan det producera olika proteiner 

vid olika tidpunkter av infektionen. IE-proteiner (immediate early) produceras direkt och 

medierar sjukdom genom att stimulera gentranskription, celltoxicitet och förbereder för tidiga 

gener. Under tidig (E) proteinsyntes produceras herpesvirusets DNA-polymeras, samt 

proteiner som inhiberar och bryter ned cellens mRNA och DNA. Detta leder till att virusets 

genom replikeras. Under den sena proteinsyntesen produceras virusets strukturella proteiner, 

virionen syntetiseras och viruset knoppas av efter höljebeklädnad via ER och golgi. Viruset kan 

även orsaka kronisk infektion genom att etablera sig i neuron, samt via immun evasion då 

viruset kan spridas cell-cell och i syncytier. Kroniska infektioner kommer i skov och är mellan 

skoven latent i neuronens ganglion. De kan sedan reaktiveras vid stress eller 

immunsuppression.  

 

4.3.6 Kunna förklara vad klinisk- och subklinisk infektion är med hänsyn till 

herpesvirus. 
Klinisk infektion innebär att viruset är aktivt och produceras i en sådan omfattning att den 

infekterade individen får symptom, medan subklinisk infektion innebär att viruset finns latent 

i neuron. Alternativt kan subklinisk sjukdom innebära att viruset är aktivt och att det 

produceras så lite virus att det inte uppstår symptom.  

 

4.3.7 Kunna beskriva hur poxvirus livscykel skiljer sig från andra dubbelsträngade 

DNA virus livscykler. 
Poxivirus binder till cellen och frisätter sedan sitt genom och enzymer till cytoplasman. 

Därefter replikeras det och transkriberas i cytoplasman, till skillnad från andra dsDNA-virus 

som replikeras i kärnan. Genomet förpackas sedan i virioner och det frisätts via budding och 

får då ett hölje.  

 

4.3.8 Kunna redogöra för termerna antigendrift och antigen-shift och förklara de 

genetiska mekanismerna bakom dessa med hänsyn till influensavirus. 
Antigendrift är mutationer som uppstår i hemagglutinin och neuraminidas neutraliserande 

epitoper. De virus som har mest skilda epitoper jämfört med föregående års influensa kommer 

sedan selekteras fram och bli dominerande, vilket gör att nya framgångsrika varianter av 
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influensa uppkommer varje år. Antigendrift orsakas av att influensavirus är RNA-virus vars 

RbRp inte har någon proofreading och därmed är mycket mutationsbenägna. Antigen-shift ger 

upphov till pandemier av influensavirus genom att influensavirus med tropism till olika arter 

utbyter genetiskt material och sedan kan spridas. Till exempel kan fågelinfluensa och mänsklig 

influensa båda drabba grisar. Då båda virus infekterar samma cell kommer virus från den 

cellen ha en möjlighet att innehålla en blandning av genetiskt material från de båda 

originalvirusen. Detta leder till introduktion av helt nya antigen som det inte finns någon 

immunitet för. Denna process drivs av att influensavirus har segmenterat RNA och att dessa 

segment kan kombineras på olika sätt då samma cell är infekterad med fler influensavirus. 

 

4.3.9 Kunna förklara hur uppbyggnaden av influensavirus har betydelse för 

patogenes och spridning i relation till kroppens immunsvar. 
Influensavirus är ett -ssRNA-virus med segmenterat genom i 8 delar. Viruset har i de två 

huvudsakliga immunogena höljeproteinerna Hemagglutinin som är det receptorbindande 

proteinet, vilket binder till sialinsyra, samt neuraminidas som klyver receptorn då viruset 

frisätts så att det inte binder till samma cell. I virionen finns även RbRP som replikerar virusets 

genom.  Det faktum att det är ett RNA-virus som replikeras med RbRp gör att det är mycket 

mutationsbenäget. Detta gör att viruset har antigendrift som gör att det gradvis förändrar sina 

immunogena epitop så att immunförsvarets immunitet mot viruset gradvis försvinner. Det 

faktum att det har ett segmenterat genom gör också att då det sker en korsinfektion i en cell 

med olika virus kan dessa rekombineras och det kan introduceras nya antigen till viruset som 

gör att det inte finns någon immunitet mot dessa i populationen. Det är detta som utgör 

antigent skifte. Virusets antigener gör att det startas en kraftig immunreaktion som står för de 

flesta symptom som sjukdomen har.  

 

4.3.10 Kunna redogöra för SARS-CoV-2s livscykel. 
Viruset binder till ACE2 och tas sedan in i viruset cytoplasma där det avkläds. Coronavirus är 

ett +ssRNA som först translateras till RbRp, vilket används för att replikera genomet. 

Coronavirus har ett stort RNA, vilket möjliggörs av att dess RbRp har primitiv proofreading, 

vilket gör att det har lägre mutationshastighet jämfört med andra RNA-virus. Detta gör att det 

sker evolution och nya varianter utvecklas, men att det sker långsammare än för till exempel 

influensa. Det replikerade och translaterade genomet sätts sedan ihop till virion i golgi och Er 

och får då ett hölje och ytproteiner.  

 

4.3.11 Kunna redogöra för skillnaden mellan "vanliga" coronavirus och SARS-CoV-2 

med hänsyn till patogenes och säsongsvariation. 
Vanliga coronavirus ger oftast milda (ibland allvarligare) luftvägsinfektioner. De har också 

tydlig säsongsvariation och är vanliga på vintern. Covid-19 har mer allvarliga 

luftvägssymptom, även om den är övervägande mild. Topparna är inte heller lika tydligt 

vinterrelaterade, men det sker en övergång från kraftiga smittoppar till mer låggradig närvaro 

med ökad vinternärvaro.  

 

4.3.12 Kunna reflektera över immunsystemets roll för virus spridning (’immune 

escape’) och virusevolution. 
Immunsystemet är viktigt för bekämpningen av virus, dock kan det även bidra till virusets 

spridning. Genom att inducera inflammation i till exempel luftvägar kan det inducera hosta 

som leder till att virus utsöndras via sputum och kan infektera andra via droppsmitta. Det 

kommer också likt antiviraler bidra till selektion av stammar som har mer effektiv immune 

escape och bidrar således till evolution av virus som är mer framgångsrika patogen.  

 



58 
 

4.3.13 Kunna beskriva spridningsvägarna (luftburet, droppsmitta, kontaktsmitta, 

blodsmitta, zoonotiska, insektsburen smitta, mor-barnsmitta, fekal-oral smitta) 

och geografisk spridning för influensavirus, SARS-CoV-2, herpesgruppens 

virus, poxvirus, samt hepatitvirus. 

Virus Spridningsväg Geografisk spridning 
Influensavirus Droppsmitta Global 
SARS-CoV-2 Droppsmitta/luftburen smitta Global 
HAV Fekal-oral smitta Fattiga länder med dålig 

sanitet 
HBV Blodsmitta (sexuell smitta) Global, främst i fattiga länder 
HCV Blodsmitta Fattiga länder, västra Afrika 

och Asien 
HDV Blodsmitta Mongoliet, västra- och 

Centralafrika och Moldavien 
HEV Fekal-oral smitta Globalt, södra och östra Asien 
Poxivirus Direktkontakt Afrika 
Herpesvirus Direktkontakt, 

slemhinnekontakt 
Globalt 

 

 

4.3.14 Kunna förklara hur skillnader i uppbyggnad mellan olika hepatitvirus påverkar 

deras spridningsväg. 
HAV och HEV har inte hölje, vilket innebär att de är stabilare i miljön och inte kan avlägsnas 

via detergener. HDV har ett väldigt litet genom, vilket gör att det är beroende av HBV för att 

kunna producera virion. Det innebär att det har samma ytprotein som HBV. HBV:s ytprotein 

är viktigt för infektion av celler och HBV:s DNA är till viss del dubbelsträngat och bildar 

cccDNA som bidrar till kronisk infektion.  

 

4.3.15 Kunna förklara principerna för påvisning av hepatitvirus. 
Serologiska metoder.  

 

4.4 Barnsjukdomar 

4.4.1 Kunna redogöra för de virus och bakterier som ingår i de så kallade barn- och 

exantemsjukdomarna. 
Se 4.3.1.  

 

4.5 Parasitinfektioner 

4.5.1 Kunna namnge och redogöra för de vanligaste ektoparasiternas livscykler. 

4.5.1.1 Huvudlusen (Pediculus capitis) 

Huvudlusen lever i hårbotten hos människan. De finns globalt och deras spridning är vanlig 

på dagis och i skolor. Löss smittar via direktkontakt med en infekterad individ. De livnär sig 

på värdens bod genom att bita i hårbotten och sedan paras de. Äggen fästs i hårstrån via ett 

sekret som honan producerar. Äggen kläcks och utvecklas till nymfer som sedan utvecklas till 

fullvuxna löss. Hela lusens livscykel tar cirka 3 veckor. Lusen är beroende av värdens värme 

och överlever endast i cirka 24 timmar utanför värden.  

 

4.5.1.2 Skabb (Sarcoptes scabei) 

Skabb är kvalster som finns över hela världen. De sprids genom direktkontakt och parasiten 

gräver gångar i huden där de lägger ägg. Äggen kläcks sedan och utvecklas till larver och sedan 
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nymfer som i sin tur utvecklas till vuxna parasiter som paras och återigen lägger ägg. 

Reaktionen mot parasiten beror främst på överkänslighetsreaktioner mot parasitens avföring.  

 

4.5.2 Kunna namnge två dermatofyter och redogöra för deras smittspridning. 
Dermatofyterna är filamentösa svampar som orsakar hudinfektioner som ringorm och 

nagelsvamp. Arterna är: 

• Microsporum 

• Epidermophyton 

• Tricophyton 
Svamparna sprids via sporer och har främst asexuell reproduktion. Svamparna finns i varma 

och fuktiga miljöer. De smittar via kontaktsmitta och kan spridas via träningsmaskiner, 

solarier, omklädningsrum och simhallar. 

 

4.5.3 Kunna redogöra för Leishmania parasitens livscykel och dess steg översiktligt. 
Leismania sprids av sandmyggor. Efter bett där parasiter frisätts infekterar de neutrofiler, som 

sedan fagocyteras av makrofager, varpå parasiten invaderar makrofagerna. I makrofagerna 

förökas parasiten via delning varpå de sedan lämnar makrofagen via lysering för att sedan 

infektera andra celler. Infekterade celler (makrofager) kan sedan åter tas upp av myggan då 

den biter infekterade individer.  

 

4.5.4 Kunna beskriva sjukdomsbilden för de tre olika typer av leishmaniasis. 

• Kutan leishmaniasis – Sprids runt ekvatorn och orsakar antingen ulerationer i huden, 
eller knottror och pigmentfläckar. 

• Mukokutan leishmaniasis – Infekterar slemhinnor och hud i mun och näsa och orsakar 
ulcerationer. 

• Viceral leishmaniasis – Parasit sprids systemiskt till lever, mjälte, benmärg och 
lymfknutor. Där kan de ge spleno-hepatomegali, feber, pancytopeni, 
hyperpigmentering och hypergammaglubinemi.  

 

5 Modul 5 – CNs-infektioner och STI:s 

5.1 Nisseria 

5.1.1 Kunna översiktligt beskriva mekanismen bakom antigenvariationen av pili hos 

Neisseria meningitidis och Neisseria 

gonorrhoeae och hur detta påverkar 

deras interaktion med immunförsvaret. 
Genen för pilier innehåller konstanta, semivariabla 

och hypervariabla regioner. Den har både aktiva och 

tysta gener för pilier. Då den ska genomgå 

antigenvariation kommer den tysta donatorgenen 

rekombineras med den aktiva genen och segment i 

de semivariabla och hypervariabla regionerna 

kommer bytas ut. Detta leder till att pilistrukturen 

byts ut och att antikroppar som bildas mot den 

kommer vara overksamma.  
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5.1.2 Kunna redogöra hur kapseln hos Neisseria meningitidis påverkar dess 

interaktion med immunförsvaret. 
Alla arter i Nisseria har en kapsel förutom N. gonorrhoea. Kapseln bidrar till immune evasion 

genom att den hindrar komplementaktivering och fagocytos. Hos Nisseria regleras 

kapselmängden av temperaturen genom att temperaturkänsliga RNA-molekyler aktiveras då 

bakterien befinner sig på en varm plats. Detta gör att den ökar syntesen av kapseln och bidrar 

till invasion och sjukdom för bakterien.  

 

5.1.3 Kunna beskriva översiktligt patogenesen för Neisseria gonorrhoeae (orsakar 

gonorré). 
Nisseria gonorhoeae sprids via sexuell kontakt och lever i epitel, där den kan orsaka allt från 

asymtomatiska infektioner till infertilitet och hjärtpåverkan. Bakterien har många 

virulensfaktorer som LPS, faktor H-bindande proteiner, pilier som möjliggör adhesion, kan 

binda lactoferrin och transferrin, har IgA-proteaser och näringsletande mekanismer. N. 

gonorrhoeaes Opa-proteiner tillåter bakterien att binda och invadera epitelceller och 

neutrofiler. De har även typ IV-pilier som möjliggör adhesion, aggregering och DNA-upptag. 

Då det endast finns en pili per bakterie kan de ta upp DNA. Om det är två kan de aggregera och 

adherera och om det är 3-5 pili per cell kan de initiera cellulära responser. Bakterien kan även 

undvika immunförsvaret genom att binda komplementproteiner och frisätta 

immunhämmande signalmolekyler som inhiberar T-cellsvar. Nisseria gonorrhoeae har mycket 

utbredd antibiotikaresistens och man har funnit isolat som är resistenta mot i stort sett alla 

typer av antibiotika. Den främsta mekanismen för detta är att de har effluxpumpar för 

betalactamer. 

 

5.1.4 Kunna beskriva översiktligt patogenesen för Neisseria meningitidis. 
Nisseria meningitidis koloniserar nasopharynx och kan öka eller minska uttrycket av olika 

virulensfaktorer för att passera både det yttre och inre mukuslagren för att sedan adhera till 

och koloniera epitelet i nasofarynx. Därifrån kan den passera till blodet genom antingen skadat 

epitel eller via transcytos. Sedan kan bakterien passera blod-hjärnbarriären och orsaka 

meningit. Det uppstår då en inflammation i meninges och migration av leukocyter till hjärnan 

kan skapa blockage av CSF. Bakterierna kan även orsaka skada på celler i hjärnhinnorna och 

BBB. 

 

5.2 Andra bakterier 

5.2.1 Kunna redogöra översiktligt för patogenesen för Haemophilus influenzae typ b 

och dess viktigaste virulensfaktor i form av kapseln. 
Hib infekterar främst äldre, men prevalensen sjunker i samhället då vaccin mot Hib ingår i 

barnvaccinationsprogrammet. Bakterien har virulensfaktorer i from av kapsel, pilier och H-

bindande proteiner. Kapseln på Hib har är den främsta virulensfaktorn och den finns i olika 

typer baserat på kapselns sammansättning. Likt N. meningitidis ökar kapselsyntesen baserat 

på temperaturen via temperaturkänslig RNA. När detta sker kan bakterien invadera epitel i 

nasopharynx och spridas till blodet, för att sedan spridas till hjärnan. I CSF kan bakterien 

proliferera och där inducerar den även en immunrespons som också är medierat via LPS, vilket 

leder till meningit.  

 

5.2.2 Kunna beskriva patogenesen för Listeria monocytogenes infektion (orsakar 

listerios) och beskriva virulensfaktorer som har med patogenesen att göra. 
Listeria är en grampositiv bakterie som orsakar infektion hos unga, äldre, gravida och 

immunosupprimerade individer (YOPI). Då man får listeriaorsakad meningit är mortaliteten 

mycket hög. Listeria har en ökande incidens och sprids via kontaminerade livsmedel. Listeria 
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koloniserar mag-tarmkanalen genom att de binder till epitelet med InlA, som binder E-

cadheriner och InlB, som binder C-Met. Därifrån kan de ta sig in i cellen och sedan replikeras 

intracellulärt. För att spridas kan bakterien sedan producera aktin och via det röra sig till 

cellmembranet och trycka genom det till nästa cell. Då det tar sig igenom tarmepitelet kan det 

via blodet spridas till levern och mjälten. Sedan kan det spridas vidare till hjärnan och till foster 

genom placentan.  

 

5.2.3 Kunna namnge och beskriva funktionen för toxiner som utsöndras av Clostridier 

och beskriva deras roll i bakteriens patogenes. 
Clostridiumtoxin innefattar tetanustoxin och botulinumtoxin som är det farligaste toxinet som 

finns. Båda toxiner är AB-toxin. B-subenheten binder till cellen och A-subenheten frisätts 

intracellulärt. Botulinomtoxin kommer gå in i perifiera nervterminaler i kolaminerga neuron. 

Tetanustoxin transporteras via axonen tillbaka till ryggmärgen där det går in i GABAerga 

neuron. I respektive neuron klyvs sedan synaptobrevin, vilket innebär att synapsvesiklar inte 

kan fusera och frisätta neurotransmittorer. Detta leder till slapphet i muskler vid botulism och 

stela kramper vid tetanus.  

 

5.3 Urinvägsinfektioner 

5.3.1 Kunna beskriva funktioner och strategier som kroppen använder sig för att 

skydda sig från och bekämpa mot urinvägspatogener. 
För att skydda från urinväginfektioner finns fysiska barriärer i form av epitel. Det utsöndras 

även antimikrobiella peptider och konstitutiva immunceller som skyddar mot 

urinvägsinfektioner. De tidiga inducerade försvaren innefattar exfoliering (invaderade 

paraplyceller lossnar), exocytos av vesiklar med patogen, järnpumpar som minskar 

näringstillgången för bakterier, medfödda immunceller och antimikrobiella peptider. Adaptiva 

försvar innefattar även dendritceller, T-celler och B-celler, samt antikroppar. 

 

5.3.2 Kunna beskriva funktionen för virulensfaktorer som enterobakterier använder 

sig vid urinvägsinfektioner. 

5.3.2.1 Pilier och cellmotilitet 

Den huvudsakliga virulensfaktorn är pili. Uropatogena E. coli (UPEC) har typ 1 pili som 

medierar adhesion till paraplyceller. De har adhesiner i sin ände, vilket kan binda till uroplakin 

i urotel och bidra till invasion av bakterien i cellen. De har även Ppili som tillåter dem att binda 

till njurepitel genom att det också har adhesin i sin ände. Förutom att stimulera adhesion och 

invasion kan Ppili också bilda till TLR4 och därmed hämma transport av IgA över epitelet. 

UPEC har även en flagell som tillåter cellrörelse så att bakterien kan ta sig till sin målcell och 

migrera.  

 

5.3.2.2 Toxiner 

För invasion använder cellen exotoxinet CNF1 som binder till en receptor och medierar 

reorganisation av aktinfilament genom aktivering av olika GTPaser. Aktinfilamenten täcker 

sedan bakterien och endocyterar den. UPEC har två mekanismer för att säkra näringstillförsel 

till bakterien. Under inflammation lagras järn i makrofager för att minska näringstillgången 

för bakterier. Detta förhindrar UPEC genom att utsöndra sideroforer som binder järn så att 

bakterien fortfarande har tillgång till järn. I sitt extracellulära stadium kan bakterien även 

secernera porformande toxiner som gör att celler börjar läcka näringsämnen. I sitt 

intracellulära stadium utsöndrar bakterien även portoxiner (HlyA) för att lysera cellen så att 

bakterien kan återgå till att vara extracellulär.  
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5.3.2.3 Överlevnad och immune evasion 

För att överleva och undvika immunförsvaret kan UPEC i sitt intracellulära stadium bilda 

biofilms-lika strukturer som är metabolt aktiva. Bakterierna adherar till varandra via 

curlipilier som bildar en matrix. Curlipipier tillåter även biofilmformation extracellulärt.  

 

5.3.2.4 Spridning 

För att spridas använder UPEC sig av två huvudmekanismer: Då de ska övergå från det 

intracellulära stadiet och frisätta bakterier extracellulärt kan de bilda filament genom att de 

genomgår celldelning utan att genomgå det sista steget. Dessa kan inte kännas igen av 

immunsystemet och tillåter bakterien att spridas mellan celler för att påbörja en ny 

intracellulär cykel. Bakterien kan även få tillgång till celler under det mest apikala lagret i 

epitelet då paraplyceller genomgår exfoliering. Detta sker för att minska bakterieantalet då 

celler med bakterier lossnar och utsöndras via urin. Då detta sker kan bakterier istället 

infektera underliggande cellager. Då bakterierna blir stressade kan de i samband med 

exfoliering går in i underliggande celler och där bli latenta. Detta kallas för inaktiva 

intracellulära reservoarer (QIRs) I detta stadium kan de undvika att dödas av 

antibiotikabehandling.  

 

5.3.3 Kunna redogöra för mekanismer hos mikroorganismer som bidrar till 

recidiverande urinvägsinfektioner, inklusive rollen av biofilm och egenskaper för 

att undvika immunförsvaret. 
De mekanismer som gör detta är curlipili, intracellulära stadium, morfologiska förändringar 

och QIRs; se 5.3.1. De flesta vårdrelaterade urinvägsinfektionerna orsakas av bakterier i 

samband med kateteranvändning då det medför mekaniskt införande av bakterier i blåsan. 

Även andra typer av bakterier n UPEC kan ge infektioner i samband med kateter.  

 

5.3.4 Kunna namnge bakterier som kan orsaka kateterassocierad urinvägsinfektion. 
Proteus mirabillis kan till exempel forma kristallin biofilm på kateter, vilket kan förhindra 

urintömning. De har också pilli för adherering då blåsan är en vattning miljö dar bakterierna 

riskerar att bli bortsköljda. Även grampositiva bakterier som Enterococcus faecalis kan bilda 

biofilm på katetrar och Staphylococcus saprophyticus är en vanlig coinfektion med candida 

som kan ge UVI genom sekreterade adhesiner snarare än pili. 

 

5.4 Sexuellt överförbara sjukdomar och spirocheter 

5.4.1 Kunna redogöra för epidemiologin för de viktigaste sexuellt överförbara 

mikroorganismerna. 

5.4.1.1 Syfilis 

2012 var det cirka en halv miljon fall av syfillis var i Europa och mellanöstern, en miljon fall i 

Sydostasien, västra Stillahavsregionen och Amerika var, samt cirka 1,8 miljoner fall i Afrika. I 

Sverige ökar incidensen av Syfilis och är mellan 4-5 fall / 100 000 / år. Den största 

smittspridningen sker mellan män som har sex med män och i yngre åldrar som 20-40.  

 

5.4.1.2 Klamydia 

Sverige och Norge har tillsammans med Storbritannien högst prevalens av klamydia i Europa 

med över 300 fall /100 000 invånare. Klamydia är den vanligaste könssjukdomen hos kvinnor.  

 

5.4.1.3 HIV 

2021 hade cirka 38 miljoner männsikor en HIV-infektion, 1,5 miljoner blev infekterade och 

650 000 dog av AIDS. Av dessa finns majoriteten av fall i Subsahariska Afrika. I Sverige lever 
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cirka 8500 personer med HIV och det finns totalt 13 000 inrapporterade fall. I Sverige är det 

ovanligt med dödsfall, men cirka 352 personer blev smittade med HIV. Den vanligaste 

smittvägen är via sex man-kvinna utomlands och därefter man-man utomlands. Sedan 

kommer både man-kvinna och man-man i Sverige och sist kommer intravenöst missbruk både 

utomlands och i Sverige.  

 

5.4.1.4 HPV 

HPV är vanligast hos unga kvinnor strax efter sexualdebut, med den högsta prevalensen vid 18 

års ålder och något senare för män hos ovaccinerade. Ju äldre man blir, desto lägre blir risken 

för HPV och särskilt högrisktyperna. 

 

5.4.1.5 Gonorré 

Gonorré ökar likt syfilis och är vanligast hos män i åldrarna 20-34. Det sprids också mest 

mellan män som har sex med män.  

 

5.4.2 Kunna beskriva Chlamydia trachomatis (orsakar klamydia) livscykel i en cell och 

redogöra för de huvudsakliga virulensfakktorer som bidrar till dess infektionsväg 

och stadierna i cellen. 
Chlamydia trachomatis är en obligat intracellulär gramnegativ bakterie. Den har olika 

serotyper med olika infektioner. Klamydia existerar extracellulärt som elementärkroppar. 

Dessa binder till receptorer i värdcellerna. Därefter injicerar de effektormolekyler med typ 3 

sekretionssystem. Dessa effektorer stimulerar inklusion av elementärkroppen och hämmar 

inklusionskroppen från att smälta samman med lysosomen. De förhindrar även apoptos och 

inhiberar immunresponsen. Inne i cellen ändrar klamydia sin metabolism till 

retikuläerkroppar och uttrycker sedan Inc-proteiner på inklusionkroppens yta. Dessa 

proteiner påverkar cellens metabolism och dirigerar exkretoriska vesiklar med metaboliter till 

inklusionskroppen så att retikulärkropparna får näring. När retikulärkroppen delats 

tillräckligt så att inklusionskroppen blir full konverteras de till elementärkroppar som frisätts 

via lysering. Om bakterien blir stressad i cellen kan den även bli latent en tid då den är metabolt 

inaktiv för att sedan reaktiveras då stresstimulit försvinner.  

 

5.4.3 Kunna beskriva Treponema pallidums (orsakar syfilis) olika infektionsfaser och 

latensfaser. 
I. Inockulering är den första fasen då man blir smittad av syfilis. Då har man inga 

symptom och inkubationstiden är cirka 3 veckor. 
II. Primär syfilis är då det uppstår symptom. Symptomen i denna fas är oftast ulcerationer 

i genitalieområdet och oftast på inockuleringsstället. Därefter har man en 
asymtomatisk period som kan pågå i cirka 20 veckor. 

III. Efter den asymtomatiska perioden får man sekundär syfilis, då man får utslag men 
även kan få allvarligare symptom som hepatit, meningit och glomerulonefrit.  

IV. Sekundär syfilis övergår till latent syfilis där man inte har symptom, vilket kan vara i 
mellan 3 och 30 år. Därifrån kan det sedan återgå till sekundär syfilis. 

V. Då det asymtomatiska stadiet går tillbaka till sekundär syfilis kan man även få tertiär 
syfilis. Man får då ulcerationer (gumma of the skin) på huden och i organ. Det är också 
associerat med CNS-degeneration och aortaaneurysm.   

Kongential syfilis kan infektera barn då modern blir infekterad med syfilis. Det kan ge 

missbildningar, ulcerationer, och CNS-påverkan.  
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5.4.4 Kunna redogöra för de huvudsakliga virulensfaktorer som Treponema pallidum 

använder sig av för att orsaka syfilis. 
Bakterien är en gramnegativ spiroket som saknar LPS. De är väldigt tunna och långa. De har 

en flagell som finns i periplasman och bidrar till bakteriens form och motilitet. Bakterien är så 

smal och kan röra sig på ett sätt som innebär att den kan penetrera matrixar. Det faktum att T. 

pallidum saknar LPS och att flagellen är intracellulär bidrar till dess immune evasion då dessa 

är strukturer som normalt känns igen av PRR. Andra virulensfaktorer innefattar proteiner i 

yttermembranet som stimulerar adhesion, hyaluronidas som bidrar till perivaskulär 

infiltration, samt fibronektin som förhindrar fagocytos. T. pallidum har endast få proteiner i 

sitt yttermembran, vilka är lipoproteiner som minskar immunsystemets förmåga att känna 

igen bakterien. De flesta av dessa proteiner är även vända inåt mot periplasman. De få 

proteiner som finns är BamA och Tpr som har flera funktioner, bland annat proteinsyntes 

respektive är en kanal för näringsämnen. Bakterien uttrycker även adhesiner som gör att den 

kan binda till och penetrera celler. Trots alla dessa mekanismer kan immunförsvaret känna 

igen bakterien, men det kan inte producera en effektiv immunreaktion, utan den är endast 

lokal.  

 

5.4.5 Kunna beskriva antigenvariationen hos Treponema pallidum och hur det bidrar 

till att bakterien undviker immunförsvaret. 
T. pallidum kan variera de huvudsakliga immunogena extracellulära domänerna av dess 

proteiner, vilket gör att då en immunrespons börjar produceras kan antigen varieras för att 

bakterien återigen ska kunna gömma sig för immunförsvaret.  

 

5.4.6 Kunna beskriva den globala epidemiologin av syfilis översiktligt. 
Syfilis har en relativt hög närvaro i alla delar av världen. Den har högst incidens i Afrika med 

cirka 1,8 miljoner fall/ år. Europa och mellanöstern har cirka 450 000 fall/år och Amerika, 

Sydostasien och Västra stillahavsregionen har alla strax under 1 miljon fall/år.  

 

5.4.7 Kunna redogöra för epidemiologin för Borrelia burgdorferi (orsakar borrelios) 
Borrelios har högst prevalens i tätbefolkade och fattiga områden, samt har en högre prevalens 

under sommaren. Lusburen borrelios smittar person till person via kroppslöss och har 

människa som sin huvudsakliga värd. Detta orsakar epidemisk borrelios. Infektion kan endast 

ske då lössen blir skadade i samband med att man kliar till exempel. Man kan även bara bli 

infekterad av en lus åt gången då de andra lössen lämnar värden då man får feber för att hitta 

en värd med normal kroppstemperatur. Fästingburen borrelios är endast sporadiska fall och 

kallas för endemisk borrelios. Den har sin huvudsakliga värd i små däggdjur och smittar via 

fästingar. Borrelia burgdorferi finns i Nordamerika och Eurasien och i Sverige främst på 

östkusten, specifikt Stockholm och Sörmland.  

 

5.4.8 Kunna beskriva de huvudsakliga virulensfaktorerna som Borrelia burgdorferi 

använder sig av vid en infektion. 
Borrelia burgdorferi har förmågan att binda till olika komplementfaktorer och faktor H och 

kan därmed inhibera komplementaktivering. Borrelia har även förmågan att bilda biofilm, 

vilket gör att den kan undvika immunceller och gör att antibiotika har en begränsad penetrans 

till bakterien. Borrelia har även immune evasion genom antigenvariation och kan gömma sig i 

olika immunpriviligerade vävnader som hjärna och leder. Borrelia kan från sin 

primärinfektion disseminera genom att använda sig av plasminogenrekrytering och 

borreliaproteaser. Därefter kan bakterien färdas genom blodkärlen till hjärtat där den kan 

utgöra en persisterande infektion.  
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5.5 Meningoencefalit 

5.5.1 Kunna beskriva hur bakterier som orsakar hjärnhinneinflammation tar sig in i 

hjärnan. 
Bakteriell meningit orsakas av att bakterier infekterar pia mater eller arachnoidea mater. Det 

kan även uppstå av infektion i subarachnoidalrummet, ventriklarna eller CSF. Bakterier 

kommer till hjärnan genom att de orsakar en övre luftvägsinfektion. Sedan sprids bakterier till 

blodet genom att passera epitelet. Väl i blodet kan sedan bakterierna passera BBB och därmed 

gå ut i CNS. Det induceras då en inflammatorisk respons i meninges, CSF och ventriklar och 

neutrfiler migrerar ut och begränsar CSF-flöde i- och runt hjärnan som ytterligare ökar 

inflammationen. Hjärnan är immunpriviligerad normalt, vilket innebär att bakterier kan 

frodas under avsaknad av komplementfaktorer och antikroppar. Komponenter från bakterier 

kommer störa BBB och leukocyter kommer passera BBB och frisätta cytokiner och kemokiner 

till CNS. Avdödandet av bakterier kommer även leda till ökad näringstillgång för andra 

bakterier. Bakteriell meningit kan ha upp till 70% mortalitet och 10-15% av överlevande 

patienter har sedan sequele.  

 

5.5.2 Kunna beskriva hur virus som orsakar hjärn- och hjärnhinneinflammation tar sig 

in i hjärnan. 
Virus kan ta sig till CNS via två mekanismer: 

1) Retrograd transport via axon från perifiera nerver 
2) Över BBB via 

a. Infektion av endotel 
b. Infektion av plexus choroideus 
c. Transcytos av infekterade celler 

 

5.5.3 Kunna namnge virus som orsakas hjärn- och hjärnhinneinflammation. 

• Encefalit 

• HSV-1 

• Flavivirus 

• Picornavirus 

• Rabiesvirus 

• Meningit 
- HSV-2 
- Picornavirus 
- Påssjuka 

• Övriga 
- HIV 
- HTLV-1 

 

5.6 Prioner 

5.6.1 Kunna förklara vad en prion är och hur den skiljer sig från bakterier och virus i 

sin struktur. 
Prioner är infektiösa proteiner som är felveckade. De är således inte levande celler och de har 

ingen arvsmassa. Prionproteiner är ett normalt humant protein med oklar uppgift, som i 

felveckad form kan inducera felveckning av andra proteiner. De felveckade proteinerna kan 

sedan aggregera. Detta leder till skador i hjärnvävnad och gör att det uppstår spongiform 

vakuolisering i hjärnan.  
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5.6.2 Kunna beskriva översiktligt de olika prionsjukdomar och hur de skiljer sig från 

varandra. 
Hos människor kan prionsjukdomar manifestera på olika sätt som:  

• Sporadisk Creutzfeldt-Jakobs sjukdom (CJD) som kan uppkomma spontant vid 
somatiska mutationer. 

• Gerstmann-Strausslers sjukdom (GSS) 

• Fatal familiär insomni (FFI) 

• Kuru 

• vCJD (Galna kosjukan) 
Prionsjukdomar kan förvärvas iatrogent, spontant, via mag-tarmkanalen och kannibalism.  

 

5.7 HIV och HPV 

5.7.1 Kunna redogöra för molekylära mekanismer som virus använder sig av som kan 

orsaka celltransformation och kan leda till cancerutveckling. 
15% av alla cancer orsakas av virus. Detta sker då en akut virusinfektion utvecklas till en 

kronisk infektion. Därefter måste cellen få en cancerogen transformation, något som är har 

ökad risk vid långvarig kronisk infektion, långvarig inflammation och hög proliferationstakt 

hos cellerna. Då virus ofta kräver delande celler för att kunna replikeras och ha tillgång till rätt 

proteinmaskineri har också många virus förmågan att stimulera celldelning genom att hämma 

cellens egna skyddssystem som hämmar celldelning. Dock är cancerutvecklingen i sig inte ett 

mål för viruset, utan snarare en konsekvens av att viruset stimulerar cellproliferation. Virus 

kan göra detta på två sätt: Antingen kan viruset hämma cellens bromsande skyddsfaktorer, 

eller stimulera virusets gasande faktorer. För att uppnå detta inhiberar viruset cytolys, 

hämmar immunmedierad apoptos och immortaliserar cellen. Denna process sker i högre 

utsträckning hos immunsupprimerade och individer som utsätts för andra riskfaktorer, till 

exempel rökning. Virus som HPV, adenovirus, EBV, HBV och HCV kan stimulera 

cellproliferation genom att inhibera p53. HPV gör detta genom syntes av E6. HPV kan även 

inhiberar RB genom att syntetisera E7. Både E6 och E7 stimulerar nedbrytning av respektive 

målproteiner. 

 

5.7.2 Kunna översiktligt beskriva livscykeln för humant immunbristsvirus (HIV). 
HIV binder till CD4 och kemokinreceptorer (CCR5, CXCR4) för att träda in i cellen. Således 

infekterar den främst T-hjälparceller. När ytproteinet binder till cellen sker en 

konformationsförändring och viruset blir förankrat för att sedan dras ihop så att höljet kan 

smälta samman med cellmembranet och bilda en por. Därefter omvandlas dess +ssRNA till 

dsDNA via omvänt transkriptas och integreras i cellgenomet via integras. Viruset transkriberas 

sedan och producerar mRNA som sedan används till syntes av virusproteiner och är genom i 

virionen. När det ihopsatta viruset sedan lämnar cellen via budding mognar det via proteaser 

som klyver virusproteinerna till sin slutliga konformation.  

 

5.7.3 Kunna beskriva omvänd transkription och integration i HIVs livscykel och 

redogöra för hur dessa påverkar förmågan att behandla HIV. 
Omvänd transkription innebär att +ssRNA omvandlas till dsDNA via omvänt transkriptas. Det 

är ett RNA-beroende DNA-polymeras. RT har ingen proofreading och HIV har därmed en hög 

mutationsfrekvens. Dock tål viruset många mutationer och skadas inte av mutationerna. 

Därmed är varje HIV-kopia unik och därmed står HIV av flera nära besläktade virusvarianter. 

Det innebär också att viruset har en stor anpassningsförmåga och har därmed en hög förmåga 

att utveckla resistens mot behandlingar t.ex. Den genetiska variationen bidrar även till 

variation i virusets celltropism och virulens, samt immune escape. Integrationen innebär också 

att viruset inte kan elimineras från den infekterade cellen och att alla dess dotterceller kommer 
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vara infekterade. Kombinationsbehandling mot HIV kan på grund av integrationen inte bota 

sjukdomen eftersom det ligger latent i vilande T-celler och först börjar produceras då dessa 

celler aktiveras.  

 

5.7.4 Kunna beskriva livscykeln för humant papillomvirus (HPV) och redogöra för 

profylaktiska åtgärder som används mot HPV. 
HPV är ett dsDNA-virus som replikeras i cellkärnan. Det har en strikt vävnadstropism för 

epitelceller i hud och slemhinnor. Det kan orsaka olika typer av tumörer som hudvårtor, 

kondylom och cervixcancer. Det infekterar basalcellerna i epitelet och dess uttryck ökar i takt 

med att cellen vandrar upp genom epitelet. I hud frisätts virionen först från de döda 

hudcellerna i stratum corneum. Således undviker det immunförsvaret. HPV smittar genom 

närkontakt och sexuell kontakt och kan således förhindras genom att utöva säkert sex eller 

genom vaccinering. HPV-vaccin innehåller skydd mot flera hög- och lågrisktyper av HPV.  

 

5.7.5 Kunna beskriva huvudsakliga mekanismer som HIV och HPV använder sig av 

för att undkomma immunförsvaret. 

5.7.5.1 HIV 

HIV är ett retrovirus, vilket innebär att dess RNA omvandlas till ett DNA som sedan integreras 

i värdcellens genom. Detta innebär att det kan undkomma immunförsvaret genom att det inte 

kan elimineras från celler som inte är aktiverade eftersom det endast är aktiva celler som har 

virusproduktion och därmed skapar immunresponser. HIV har även immune evasion genom 

antigenvariation då viruset har en hög mutationsfrekvens på grund av att omvänt transkriptas 

saknar proofreading. Den höga mutationsfrekvensen innebär även att HIV har hög förmåga 

att utveckla resistens. 

 

5.7.5.2 HPV 

HPV har ett dubbelsträngat cirkulärt DNA och har olika tropism till epitelceller. Det infekterar 

basala celler i epitelet och har till en början ett ganska lågt virusuttryk och stimulerar främst 

cellproliferation. När cellerna sedan mognar och prolifererar ökar replikationen och 

virusmognad. Virionen frisätts tillslut i stratum corneum eller det yttersta lagret i epitelet, 

vilket gör att viruset undkommer immunförsvaret eftersom de frisätts utanför vävnaden.  

 

5.7.6 Kunna redogöra för smittvägarna för HIV och HPV. 
HIV smittar genom blod och sexuella kontakter då viruset kan finnas i sekret från 

könsorganen. HPV sprids genom slemhinnekontakt, inklusive sexuell kontakt.  

 

5.7.7 Kunna översiktligt beskriva patogenesen för humant T-lymfotropt virus typ 1 

(HTLV-1). 
HTLV-1 infekterar CD4+ T-celler. Sedan stimulerar viruset celldelning hos dem genom att öka 

uttrycket av IL-2-receptorer och andra signalmolekyler, samt genom minskad celldöd. 

Proliferationsstimulerande gener som stimuleras av HTLV-1 är också extra känsliga för 

stimulerande mutationer. Detta leder hos barn som infekteras via bröstmjölken till adult T-

cellsleukemi som är mycket svårbehandlat och har hög dödlighet.  

 

5.8 Toxoplasma 

5.8.1 Kunna översiktligt beskriva globala epidemiologin för Toxoplasma gondii. 
Cirka 1/3 av världens befolkning beräknas vara bärare av toxoplasma gondii. Det är även stora 

skillnader mellan nationer och regioner inom nationer.  
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5.8.2 Kunna beskriva livscykeln och patogenesen för Toxoplasma gondii och vilka 

egenskaper av parasiten som hjälper den att disseminera i kroppen. 
Toxoplasma är en apicomplexa, dvs. har ett apikalt komplex som används för att invadera 

celler. Katter är definitiva värdar för toxoplasma och de kan sedan spridas till andra däggdjur, 

inklusive människa som utgör en dead end. Parasiten frisätts från oocystor i mag-tarmkanalen 

och invaderar mukosan. Därifrån kan de invadera andra organ och antingen vara snabbt 

replikerande i kroppsvätskor och infekterade celler, eller långsamt växande i infekterande 

vävnader. Parasiten kan antingen disseminera som fri parasit eller i infekterade leukocyter och 

kan sedan invadera många olika vävnader. Hos immunkompetenta individer växer parasiten 

långsamt intracellulärt och är oftast asymtomatisk i det kroniska stadiet. I 

immunkompromenterade individer kan infektionen bli lytisk, med snabb replikation och 

lysering av celler. Toxoplasma kan ge symptom som lesioner i hjärnan, synrubbningar och 

fosterskador. Det är även kopplat till beteendeförändringar och är associerat till mental 

sjukdom.  


