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Sambandet mellan Helicobac-
ter pylori och ventrikelcancer är
komplext och fortfarande ofull-
ständigt kartlagt. WHO har på
grundval av epidemiologiska
studier klassat Helicobacter py-
lori som en primär karcinogen.
Infektion i tidiga barnaår, typ av
bakterie samt utveckling av kro-
nisk gastrit med atrofi, metapla-
si och dysplasi anses gynna en
utveckling mot cancer. Helico-
bacter pylori ger upphov till en
stark inflammation med stimu-
lering till cellproliferation och
uppkomst av membranskador. 

Tänkbara mekanismer och
djurmodeller för förståelse av
detta samband diskuteras. I en
framtid kan s k »funktionell
mat» och vaccin ge nya behand-
lingsmetoder.

Vid ett WHO-arrangerat möte i Lyon
i augusti 1994 beslutades att vid sidan
av papillomvirus och Epstein–Barr-vi-
rus klassificera Helicobacter pylori som
primära karcinogener. Detta beslut
grundades främst på epidemiologiska
studier i Japan, Kina, USA och olika de-
lar av Europa som genomgående visat
ett klart samband mellan H pylori-in-
fektioner i tidiga barnaår och en ökad
risk för uppkomst av ventrikelcancer
flera decennier senare. I Japan beräknas
cancerrisken vara cirka tio gånger stör-
re hos tidigt i barnaåren smittade indivi-
der än hos icke smittade personer.  Eu-

ropeiska studier visar dock på lägre siff-
ror.

Sambandet mellan H pylori och ven-
trikelcancer är komplext och fortfaran-
de ej fullständigt klarlagt. Nedan disku-
teras olika tänkbara mekanismer, vilka
alla mer eller mindre kan tänkas delta i
den kedja av händelser som slutligen le-
der till cancerutveckling hos vissa indi-
vider.

Samband med typ B-gastrit
H pylori tillhör en grupp spiralfor-

made organismer som artspecifikt in-
fekterar slemhinnan hos mus, olika
kattdjur, gris, mårddjur, primater och
människa (Tabell I). Hittills är H felis,
vilken ofta orsakar lindrig gastrit hos
huskatt och olika vilda kattdjur, mest
studerad. Denna mikrob visade sig ti-
digt kunna infektera möss i laboratorie-
försök, men liksom hos kattdjuren kolo-
niserades endast magsäckens mucin-
slemlager. 

H pylori och primatspecifika Helico-
bacter (H mustelae), som infekterar
mårddjur (frett m m), vidhäftar däremot
till magsäckens epitel och inducerar
härigenom en stark primär inflamma-
tion med invasion av leukocyter och
lymfocyter deriverade från magsäckens
submukosa. Bakteriestammar som ut-
trycker specifika ytproteiner – Cag A,
Cag B och Cag C  (cytotoxinassocierat
antigen A, B och C, nyligen döpta till
pic A–C för »protein inducing cytoki-
nes») – tycks inducera en starkare in-
flammationsreaktion som snabbare le-
der till en svår kronisk typ B-gastrit med
successiv utveckling av slemhinneatro-
fi och epiteldysplasier. 

Vi vet idag att såväl H pylori som H
felis (musspecifika Helicobacter) pri-
märt koloniserar slemlagret och förstör
detta naturliga ytskikts hydrofoba,
»fettliknande», egenskaper. Denna för-
ändring i mukosabarriären påverkar
troligen primärt permeabiliteten för en
rad metaboliter i födan, inklusive vissa
födoämnesmutagener.

Liksom vid akuta och kroniska in-
fektioner i andra slemhinnor induceras
tidigt ett cytokinsvar med interleukin-8.
Samtidigt bildas en rad reaktiva syrara-
dikaler, och halten av askorbinsyra (vi-
tamin C), vilken verkar som  antioxi-

dantium, försvinner ur slemhinnan.
Axon [1] har visat att vitamin C-halten
stiger till normal nivå efter en lyckad
antibiotikabehandling av H pylori-in-
fektionen. Vid en kronisk H pylori-in-
fektion med begynnande slemhinne-
atrofi (som troligen framkallas snab-
bare av toxinbildande stammar, s k va-
kuoliserande    toxinproducerande bak-
terier, VAC-toxinbakterier) induceras
en hypo- och aklorhydri. Denna leder
sekundärt till växt av tunntarmens bak-
terieflora i magsäcken. Dessa bakterier
bidrar till bildning av karcinogena sub-
stanser, såsom olika aminer.

Elektronmikroskopi
Elektronmikroskopiska undersök-

ningar har visat en mycket tät kontakt
mellan cell och bakterier, även utform-
ning av s k »pedestal» samt uppluckring
av cellmembran (Figur 1). Man kan
spekulera över om denna konfiguration
är  korrelatet till den cytotoxiska effekt
som utövas på ytcellen, och huruvida
subcellulära skador uppstår på värdcel-
len som påverkar cellens  cellregleran-
de strukturer/funktioner. 

I vissa sammanhang förekommer
den spiralformade H pylori-bakterien
tillsammans med den runda formen,
den s k sfärocytformen. Sfärocytformen
av H pylori är en variant av H pylori vars
funktion fortfarande är dåligt känd. In-
aktiverad, vilande form av H pylori  har
föreslagits av flera författare. Bakterien
uppträder ofta i denna form på tand-
plack och efter antibiotikabehandling.
Formen tycks underlätta transporten
från munhåla till tarm och är måhända
en mer resistent form mot yttre agens.
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Tabell I. Olika arter av ventrikelassocierade
Helicobacter relaterade till värddjur.

Art Värd

H pylori Människa
H mustelae Frett (mårddjur)
H felis Katt och hund
H nemenstrinae Makakapa
H acinonyx Gepard
H heilmanii Katt, hund, gepard och

gris
(Gastrospirillum
hominis) Människa

H muridarum Gnagare



Dess roll vid kronisk och akut gastrit
börjar vi ana, men om den även bidrar
till en cancerutveckling är för närvaran-
de okänt (Figur 2).

Kan H pylori bilda
primära karcinogener?
Idag vet man inte om H pylori kan

bilda primära karcinogener, men indi-
rekt föreligger flera faktorer som var
och en kan bidra till utveckling av mag-
cancer. Nedbrytning av urinämnen med
hjälp av det potenta ureasenzymet pro-
ducerat av H pylori vid dess kolonise-
ring leder till bildning såväl av ammo-

niak som av intermediära substanser
vilka alla uppvisar stark metabolisk ak-
tivitet och har cellskadande egenskaper.

Hos patienter och vid experimentell
infektion på Balb C-möss har H pylori-
infektion  gett en ökad cellproliferation,
påvisad med ett klassiskt bromouridin-
test (BrU-test). Förutom VAC-toxin bil-
dar H pylori cytolytiska och cytotoxis-
ka proteiner, såsom fosfolipas A1, A2
och C, vilka påskyndar celldöd (apop-
tos) i slemhinnan. Detta stämmer väl
med våra och andras observationer att i

en skadad ventrikelslemhinna fler odif-
ferentierade celler vandrar upp mot
slemhinneytan. Dessa celler kan senare
utvecklas till polyper, dysplasi och ma-
ligna tillstånd.

Vi vet också att H pylori interagerar
med vissa heparinliknande proteogly-
kaner både i inter- och subepiteliala
cellmatrix och modulerar frisättning
och omsättning av vissa heparinberoen-
de tillväxtfaktorer (se ruta). Överlevnad
av en viss cellpopulation i subepiteliala
matrix möjliggörs genom att dessa spe-
cifikt binder sig till heparansulfat, typ
IV-kollagen och laminin (Figur 3). Den-
na mekanism kan vara väsentlig för att
hindra immunsystemet att bekämpa en
infektion. Intressant i detta samman-
hang är att andra kroniska extracellulä-
ra bakteriepatogener, såsom Borrelia-
och syfilisagens, troligen kan stimule-
ras till upptag i makrofager genom in-
teraktion med heparansulfat och fibro-
nektin på makrofagens yta [2].

Vi har visat att heparinbindande yt-
proteiner och vissa andra sockerbindan-
de ytproteiner (sialinsyraspecifikt lek-
tin) aktiverar upptag av bakterier i mu-
rina celler, vita blodkroppar och makro-
fager. Bättre intracellulär överlevnad i
dessa typer av celler av vissa H pylori-
stammar kan mycket väl visa sig viktig
för att en kronisk infektion skall undgå
att kureras av immunsystemet.

Serologisk uppföljning
Liksom vid andra infektionssjukdo-

mar – såsom grupp A-streptokockindu-
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Figur 1. Elektronmikroskopisk bild av tät
kontakt mellan H pylori-bakterie (svart,
rundad kropp, pilar) och ytcell med
uppluckring av membran.
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Figur 2. Elektronmikroskopisk bild (t v)
av tvärsnittad, spiralformad H pylori-
bakterie (tunn pil). Denna är 3 µm lång
och 0,8 µm i tvärsnitt. Sfärocytformen
(tjock pil) är ca 1,2–1,5 µm i diameter,
uppvisar multipla membran, grovkornigt,
tätt cellinnehåll och avlossar ofta ytliga

delar av membran. Troligen har även
sfärocytformen rörelseorganeller (till
vänster i bilden).

I bilden t h ses en högre förstoring av
sfärocytform av H pylori med förmodat
rörelseorgan (till vänster i bilden).



cerad halsfluss, kolera och gonorré – är
det bara ett mindre antal av infekterade
individer som utvecklar kliniska sym-
tom. Från seroepidemiologiska studier i
Tallin och Tartu i Estland vet vi att
asymtomatiska individer med kronisk
typ B-gastrit kan utveckla autoanti-
kroppar vid H pylori-gastrit. Dessa au-
toantikroppar kan troligen påskynda ut-
vecklingen av slemhinneatrofi, meta-
plasi och andra premaligna tillstånd (Fi-
gur 3).

Immunanalys (Western blot-teknik)
har, liksom vid andra kroniska infektio-
ner som HIV/aids- och Borreliainfek-
tioner, visat sig vara en bra metod att be-
döma utveckling och förlopp vid kro-
nisk H pylori-gastrit och skilja denna
från andra kroniska gastriter, såsom bl a
typ A-gastrit [K Sjölund, pers medd,
Lund, 1997]. En rad studier under det
senaste året har visat att immunanalys
är en effektiv metod att följa utveckling-
en av kronisk H pylori-gastrit. I Kina,
Japan och andra delar av världen med
en hög incidens av ventrikelcancer, lik-
som i vårt närområde i Baltikum, har
detta speciellt noterats [3]. Däremot
saknas det ännu data på hur immunana-
lysbilden normaliseras efter en behand-
ling av H pylori-infektionen.

Konventionella ELISA-test, redan i
bruk vid flera svenska sjukhuslaborato-
rier, är ett billigt uppföljningsalternativ
till mångfaldigt dyrare utandningstest
[4].

Djurmodeller för kronisk
gastrit och ventrikelcancer
Nyligen utvecklade James G Fox

och medarbetare vid Massachusetts In-
stitute of Technology (MIT) i Cambrid-
ge, Massachusetts, de första djurmodel-
lerna på frett (mårddjur) för att studera
samverkan mellan djurpatogena Heli-
cobacter och olika födoämnens, exem-
pelvis nitrosaminers, mutagena egen-
skaper [5].

Karita och medarbetare [6] visade att
immundefekta s k nakna möss lätt kun-
de infekteras med H pylori. Denna ja-
panska forskargrupp, liksom en grupp i
Siena i Italien och en i Lund, visade se-
dan oberoende av varandra att H pylori
kan infektera vissa musstammar. Siena-
gruppen visade vackert i en uppmärk-
sammad artikel i Science [7] att Cag A
och VAC-toxinbildande stammar fram-
kallar en stark inflammation, men att
denna reaktion är mycket blygsam hos
möss infekterade med Cag A-negativa
och VAC-toxinnegativa stammar.

Vi har, liksom Sienagruppen, jäm-
fört olika musstammar och kunnat påvi-
sa att en specifik stam (Balb C/A-möss)
infekteras av såväl Cag A och VAC-tox-
inpositiva som av negativa stammar. S k
runda viloformer (kockoida former)
kan vidare framkalla en B-gastrit snab-

bare än den snabbväxande normala spi-
ralformen av samma H pylori-stam.

Vaccinationsstudier
Forskargrupper knutna till vaccinfö-

retaget Oravax i Boston och A Lee och
medarbetare i Sydney [8] har vaccinerat
möss med Helicobacter felis-ureasen-
zymet och därmed lyckats påvisa ett
skydd mot H felis. Eftersom en naturlig
H pylori-infektion orsakar en typ B-ga-
strit med både lokalt och systemiskt im-
munsvar, är det fortfarande oklart om
ureas, VAC-toxinflagellproteiner eller
cellyteproteiner (vilka binder till speci-
fika molekyler i mucin- och  tarmepite-
lytan) kan framkalla ett skydd. Efter-
som musens epitel inte har en cytokin-
profil med interleukin-8, vilket är fallet
hos människans slemhinneepitel, krävs
ävenledes  experimentella vaccinstudi-

er i andra djurmodeller, exempelvis
med barriäruppfödda grisar.

Försök att adaptera H pylori till and-
ra djurslag för studier av experimentel-
la vacciner och annan H pylori-infek-
tionsprofylax pågår och utgör idag ett
intensivt forskningsområde.

H pylori och ventrikelcancer
Vissa former av ventrikelcancer an-

ses idag ha en stark genetisk disposition
[9]. Däremot måste vi vara försiktiga
med att påstå att familjer som ofta drab-
bas av ventrikelcancer helt styrs av ge-
netiska faktorer. Tidig intrafamiljär
spridning av H pylori-infektion kan
vara en viktig orsak till tidig uppkomst
av slemhinneatrofier i magsäcken, med
åtföljande cancerutveckling (Figur 3).

Kombinationer av VAC-toxin och
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Tänkbara heparinbindande
tillväxtfaktorer som kan moduleras
och frisättas av H pylori

Hepatocytstimulerande faktor
Primärt fibroblaststimulerande faktor
Epidermal tillväxtfaktor
Celltransformerande faktor
Insulin

H pylori-inducerad gastrit

Hyperplastisk och atypisk
cellreaktion i körtel-/»hals»-
området

Atrofi

Genförändringar reglerande
förlust av:
Basalmembran
Cell–cellkontakter
Cell–matrixkontakter

Intestinal metaplasi:
Typ I (tunntarmstyp)
Typ III  (kolontyp)

Förändringar i:
APC-gen
P53.gen

Dysplasi

Tidig  diffus cancer Tidig körtelcancer
(intestinal typ)

Avancerad
diffus cancer

Avancerad
körtelcancer

Figur 3. Schema över tänkt utveckling
från H pylori-inducerad kronisk gastrit till
utvecklad cancer.
Både intestinal körtelcancer och diffus
typ av cancer börjar med en intensiv H
pylori-gastrit, varefter de olika
tumörtyperna följer skilda
utvecklingsvägar. Tidig körtelcancer av
intestinal typ kan under tumörprogression
transformeras till diffus typ beroende på
sena mutationer eller förändrad
genkodning för basalmembranproteiner,
olika receptorer och  adhesiner (APC-
gen = familjär adenomatös polypgen,
supressorgen; P53-gen = supressorgen).



Cag-A positiva och negativa H pylori-
stammar synes bidra till både ventrikel-
cancer och MALT-lymfom (mucosa as-
sociated lymphoid tissue) [10, 11]. Ge-
netisk disposition, tidig kolonisering av
vissa H pylori-stammar samt födoäm-
nesfaktorer som högt saltintag, rökt
mat, och lågt vitamin C-intag samver-
kar till att en svårare inflammationsbild
uppkommer, med tidig ventrikelatrofi
som följd. Ändrad mathållning har i
Sverige reducerat antalet nya fall av
ventrikelcancer totalt sett [12], medan
cancer i Barretts esofagus eller cardia-
regionen ökar på ett oroväckande sätt
och av hittills oklara skäl [10].

Framtidsperspektiv
Eftersom idag halva mänskligheten

beräknas vara infekterad av H pylori – i
Estland är över 90 procent av unga indi-
vider infekterade [13] – måste man söka
hitta andra alternativ till prevention än
behandling med antibiotika, vismut och
olika antisyramedel som exempelvis
omeprazol. Vådan av okritisk använd-
ning av antibiotika, inte minst i före-
byggande syfte mot H pylori-inducerad
cancer, har nyligen poängterats i Lä-
kartidningen [14].

Studier i Italien, bl a i den s k San
Marino-studien [15], visar att lägre vi-
tamin C-intag under vinterhalvåret kan
gynna en malignitetsutveckling. Huru-
vida högt intag av andra antioxidanter
än vitamin C, såsom polyfenol i rött vin,
kan skydda mot bildning av fria radika-
ler vid en kronisk H pylori-infektion är
ännu oklart.

Nyligen rapporterades förekomsten
av anti-H pylori-substanser i vitlök.
Vissa fettsyror med anti-H pylori-effek-
ter kan vara viktiga vid utveckling av
s k funktionell mat för att förhindra att
en akut H pylori-infektion utvecklas till
en kronisk sådan. 

Vaccination mot H pylori-infektion
hägrar och ett omfattande arbete pågår
vid många laboratorier runt om i värl-
den, inte minst i Sverige.
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vanligt språkbruk återan-
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