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För 20 år sedan såg immunologerna
blodkärlen som inerta rörledningar där
immunförsvarets celler och molekyler
passerade. Och cirkulationsfysiologer-
na betraktade de immunkompetenta
cellerna huvudsakligen som partiklar
som störde det laminära blodflödet. Se-
dan dess har en ny vetenskapsgren, vas-
kulär immunologi, vuxit fram. Vi har
lärt oss att immunsystemet är engagerat
i flera betydelsefulla sjukdomstillstånd
inom cirkulationsapparaten.

Adhesionsmolekyler
styr invandring 
Nårgra  nyckelupptäckter i början av

1980-talet förändrade synsättet. Den
första var upptäckten av adhesionsmo-
lekylerna. De första påvisades inom
embryonalutvecklingen, och strax där-
efter fann forskare i Boston och Seattle
att specifika receptorer medierar adhe-
sion av leukocyter till kärlendotelet.

Den första gruppen av receptorer
som upptäcktes var integrinerna. De är
proteiner som uttrycks på leukocyter
och medierar bindning till endotelets
»kontrareceptorer», som är immunglo-
bulinliknande cellyteproteiner [1]. Sy-
stemets betydelse för immunförsvaret
stod klar när man hittade barn med svår

infektionskänslighet som visade sig
vara orsakad av en mutation i genen för
integrinet LFA-1:s (leukocyte function-
al antigen-1) β-kedja, den s k CD18-po-
lypeptiden. 

Parallellt med dessa studier visade
en grupp vid Stanford att lymfocyter
»hittar in» i lymfkörtlar genom att via
kolhydrater på sin cellyta binda till re-
ceptorer på endotelet i lymfkörtlarnas
venoler. Dessa receptorer kom små-
ningom att kallas selektiner, eftersom
deras förmåga att binda till kolhydrater
liknar förmågan hos de lektiner som
finns i vissa växter [1].

Idag vet vi att selektiner, integri-
ner och immunglobulinliknande adhe-
sionsmolekyler svarar för bindningen
av leukocyter till endotelet vid inflam-
mation. Blockad av dessa adhesions-
molekyler kan öka infektionskänslighe-
ten men också förhindra eller minska
vävnadsskador som orsakas av aktive-
rade leukocyter och deras enzymer och
syreradikaler [2].

Endotelet kan presentera
antigener för immunsystemet
Den andra betydelsefulla upptäckten

inom vaskulär immunologi var att kärl-
väggens endotelceller kan presentera
främmande antigener för immunförsva-
rets T-lymfocyter. Henry Hirschberg
och Erik Thorsby i Oslo fann att T-cel-
ler aktiveras av endotel som bär främ-
mande HLA-molekyler [3]. Jordan Po-
ber i Boston kunde ett par år senare visa
att endotelceller som stimuleras av T-
cellscytokinet γ-interferon börjar ut-
trycka HLA-DR-molekyler som binder
antigener och känns igen av antigenspe-
cifika T-celler [4]. Med dessa observa-
tioner stod det klart att immunreaktio-
ner kan initieras i kärlväggen likaväl
som i lymfkörtlar och andra specialise-
rade immunorgan. Endotelcellernas be-
tydelse vid aktivering av vilande, »nai-
va» T-celler är däremot fortfarande kon-
troversiell.

Immunsystemet deltar
i aterosklerosprocessen 
En tredje observation som kom att

stimulera intresset för vaskulär immu-
nologi var att immunförsvarets celler
deltar i utvecklingen av ateroskleros,

den kvantitativt viktigaste sjukdomen i
cirkulationsapparaten. Under första
hälften av 1980-talet hade jag tillsam-
mans med Jan Holm och Lena Jonasson
vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg
tillfälle att undersöka aterosklerotiska
plack med immunhistokemisk metodik.
Vi fann då tecken på en kraftig immun-
reaktion i placken med bl a uttryck av
HLA-DR-molekyler på de flesta celler.
Detta visade sig bero på att stora mäng-
der aktiverade T-lymfocyter samlas i
placken tillsammans med makrofager
[5, 6].

Fortsatta studier vid vårt eget och
flera andra laboratorier har klargjort att
makrofagernas invandring initierar
sjukdomsprocessen; även T-cellerna
deltar i sjukdomsutvecklingen från dess
start [7].

Frisättning av cytokiner som γ-inter-
feron, interleukin-1 och tumörne-
krosfaktorn (TNF) från dessa celler på-
verkar upptaget av kolesterol och till-
växten hos cellerna i kärlväggen och
kan därigenom spela en viktig roll i
sjukdomens utveckling [7]. Observatio-
nen att immundefekta möss och im-
munsupprimerade kaniner utvecklar
ateroskleros snabbare än immunkom-
petenta kontroller talar för att immun-
svaret kan utöva en skyddande effekt
vid ateroskleros [8, 9].
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Frågan om specifika antigeners roll
vid ateroskleros var länge oklar. Under
senare år har det emellertid visats att T-
celler reagerar immunspecifikt på oxi-
derat LDL både i aterosklerotiska plack
och i perifert blod hos aterosklerospati-
enter [10, 11] och även att autoanti-
kroppar mot oxiderat LDL förekommer
i hög titer vid ateroskleros [12].

Förändringar vid jättecellsarterit
Vid inflammatoriska kärlsjukdomar

är det immunologiska inslaget ännu
mer slående än vid ateroskleros. En av
de vanligaste är jättecellsarterit, en in-
flammation i muskelartärer som på
grund av sin predilektion för a tempora-
lis även kallas temporalisarterit.

Polymyalgia rheumatica är sanno-
likt en annan manifestation av samma
grundläggande sjukdom [13]. Rune
Andersson och medarbetare i Göteborg
har tillsammans med oss kartlagt cell-
sammansättningen och funnit att stora
mängder T-celler av CD4-typ samlas i
arteritlesionen. Dessutom förekommer
makrofager som bildar flertalet av de
jätteceller som givit sjukdomen dess
namn. En stor del av de immunkompe-
tenta cellerna är aktiverade, och proin-
flammatoriska cytokiner frisätts i sjuk-
domshärden [14]. 

Vid jättecellsarterit föreligger uttala-
de förändringar även systemiskt i im-
munförsvaret. Vi studerade i samarbete
med Johan Grunewald och Hans Wig-
zell vid Karolinska institutet T-celler-
nas antigenreceptorer i perifert blod vid
sjukdomsdebuten och konsekutivt un-
der behandling. Vid sjukdomsdebut vi-
sade sig en drastisk snedfördelning fö-
religga med överrepresentation av vissa
antigenreceptortyper. Bilden normali-
serades parallellt med den kliniska för-
bättringen när man satte in immunhäm-
mande kortisonbehandling [15]. 

Antigenreceptorerna har egenskaper
som liknar immunglobulinernas, dvs
varje cell producerar en unik antigenre-
ceptor som känner igen ett specifikt an-
tigen. Vid jättecellsarterit är andelen
celler med antigenreceptorer med en
viss struktur hos den variabla domänen
(Vβ-domänen) ökad från normalt nå-
gon enstaka procent upp till 30–40 pro-
cent [15]. Detta talar för att en kraftfull
immunologisk stimulus föreligger. Det
kan röra sig om ett starkt T-cellsaktive-
rande antigen eller möjligen ett s k su-
perantigen, som aktiverar T-celler ge-
nom att korsbinda antigenreceptorn till
makrofagers HLA-molekyler. 

Ett viktigt stöd för hypotesen att jät-
tecellsarterit är en immunologisk sjuk-
dom är dess koppling till vissa HLA-ty-
per. Individer med HLA-DR av haplo-
typen DR4 är kraftigt överrepresente-
rade och utgör 60 procent av patienter-
na [16]. De visar sig ha ett gemensamt

»motiv» i aminosyrorna 28–31 i HLA-
DRs β1-kedja. Det är möjligt att denna
aminosyrasekvens (Asp-Arg-Tyr-Phe)
krävs för att binda ett visst antigen som
utlöser sjukdomen. Antigenet är inte
känt, och man kan spekulera över om
det rör sig om ett mikrobiellt antigen el-
ler ett autoantigen, liksom om det kan
fungera som superantigen eller kräva
upptag och bearbetning i makrofager
som normala antigener. Det är dock tro-
ligt att de närmaste årens forskning ska
kunna leda fram till en identifiering av
antigenet. Om detta lyckas bör behand-
lingen kunna förbättras på ett radikalt
sätt.

Transplantatarterioskleros 
och rejektion av allograft
Immunsystemets betydelse för ut-

veckling av patologiska tillstånd i blod-
kärlen illustreras på ett dramatiskt sätt
vid rejektion av organtransplantat. Vid
hyperakut rejektion, som bl a inträffar
när xenotransplantat sätts in, slår anti-
kroppar och komplement sönder endo-
telcellerna i transplantatets blodkärl.
Även akut rejektion kännetecknas ock-
så av immunologisk destruktion av
transplantatets artärer med inslag av
både antikroppar och cytotoxiska lym-
focyter. Dessa rejektionsformer är nu-
mera ovanliga tack vare goda immun-
suppressiva läkemedel (ciklosporin
m fl). I stället är kronisk rejektion ett
stort kliniskt problem.

Kronisk rejektion är i stor utsträck-
ning en artärsjukdom, och man talar
ofta om graftarterioskleros. T-celler och
monocyter/makrofager vandrar in i
transplantatets artärer, och en sjuk-
domsprocess startar som gradvis för-
tränger lumen genom en tillväxt av inti-
ma lagret. Till skillnad från förändring-
arna vid vanlig ateroskleros är lesioner-
na koncentriska och diffusa. De leder
ofta till ischemiska skador i transplan-
tatet och är idag den vanligaste orsaken
till förlust av graft [17].

Den immunsupprimerande behand-
lingens roll för utveckling av graftarte-
rioskleros är omtvistad. Ciklosporin
kan i höga doser påverka tillväxtregle-
ringen hos kärlväggens glattmuskelcel-
ler och hämma endotelcellers funktion
[18, 19]. I lägre doser verkar dock sub-
stansen specifikt hämmande på T-lym-
focyter, och nya rön visar att T-celler av
CD4-typ är nödvändiga för att trans-
plantatarterioskleras skall utvecklas
[20]. Man bör dock komma ihåg att
kärlskadorna utvecklades snabbare och
gav en akut rejektionsbild i transplanta-
tionskirurgins tidigare era, före ciklo-
sporinets tillkomst. Det förefaller tro-
ligt att cellförmedlade immunreaktio-
ner mot främmande HLA-antigener,
eventuellt i kombination med vävnads-
skador orsakade under ischemiperioden

före insättning av transplantatet, är be-
tydelsefulla för uppkomsten av trans-
plantatarterioskleros. Även här behövs
emellertid mer forskning innan en spe-
cifik behandling kan utarbetas.

Det står idag klart att immunsyste-
met utövar en kontinuerlig övervakning
av kärlväggen. Immunkompetenta cel-
ler utnyttjar specifika receptorer för att
vandra in genom kärlendotelet, och de
deltar i immunologiska reaktioner vid
flera av våra viktigaste hjärt–kärlsjuk-
domar.
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Antineutrofil cytoplasmaantikropp (ANCA) 

DIAGNOSTISKT REDSKAP
VID SMÅKÄRLSVASKULIT

Redan i slutet av 1950-talet upptäck-
tes autoantikroppar mot antigen lokali-
serat till cellkärnor i etanolfixerade hu-
mana neutrofila granulocyter, s k gra-
nulocytspecifika antinukleära antikrop-
par (GS-ANA). GS-ANA har beskrivits
t ex vid reumatoid artrit, seronegativa
artriter, ulcerös kolit och primärsklero-
serande kolangit [1]. Drygt 20 år efter
upptäckten av GS-ANA beskrevs ännu
en granulocytspecifik autoantikropp
riktad mot granulärt distribuerat cyto-
plasmatiskt antigen. Denna antikropp,
numera benämnd anti-neutrophil cyto-
plasmic antibody (ANCA), visade sig
vara en god diagnostisk markör och ak-
tivitetsmarkör vid Wegeners granulo-
matos [2]. Upptäckten av ANCA inne-
bar ett genombrott för vaskulitdiagno-
stiken och introducerade ett nytt forsk-
ningsfält som tilldragit sig mycket stort
intresse.

cANCA, pANCA och GS-ANA
Efter en tid av initial förvirring och

oenighet beträffande nomenklatur, anti-
genspecificitet, sjukdomsspecificitet
etc, stod det klart att ANCA utgör en fa-

milj autoantikroppar med olika klinisk
relevans och att även GS-ANA ska räk-
nas hit. Gemensamt för alla typer av
ANCA är att de har specificitet för anti-
gener i humana neutrofila granulocyters
cytoplasmatiska granula.

Etanolfixering av granulocyter för
immunfluorescens(IF)mikroskopi ger
membranskador och omfördelning av
vissa antigener. Således »läcker» vissa
starkt basiska antigener genom gra-
nulära membraner och distribueras kring
den negativt laddade kärnan (Figur 1).

Exempel på sådana antigener är my-
eloperoxidas (MPO), elastas och lakto-
ferrin.

Proteinas-3 (PR3) stannar däremot
kvar i granula. Detta innebär att anti-
kroppar mot PR3 i typiska fall ger upp-
hov till ett pancytoplasmatiskt, granu-
lärt färgningsmönster (cANCA), me-
dan antikroppar mot MPO, elastas och
laktoferrin ses som ett diffust perinukle-
ärt eller nukleärt mönster (pANCA) vid
IF-mikroskopi. cANCA med PR3-spe-
cificitet är markör för Wegeners granu-
lomatos, medan pANCA med specifi-
citet för MPO ses vid mikroskopisk po-
lyangit (MPA) och Churg–Strauss’ syn-
drom [2]. ANCA är ovanligt vid andra
vaskulitformer (Figur 2).

Specificiteten av cANCA för Wege-
ners granulomatos har angivits till ca 95

Antineutrofil cytoplasma-
antikropp (ANCA) är samlings-
namnet på en stadigt växande
familj autoantikroppar riktade
mot cytoplasmatiska antigener i
humana neutrofila granulocyter.
ANCA har kommit att bli ett
viktigt diagnostiskt redskap och
har sannolikt patogenetisk bety-
delse vid vissa former av syste-
misk nekrotiserande småkärls-
vaskulit.
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