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Den nya DNA-teknologin har lett till
helt nya, snabba och alltmer tillgängli-
ga metoder för att leta efter artfrämman-
de DNA/RNA från mikroorganismer i
sjuk vävnad. Vi kommer att stå inför en
explosion av data, där olika kända eller
hittills okända mikroorganismer kan
kopplas till sjukdomar som vi hittills
inte förknippat med en mikrobiologisk
faktor. Detta öppnar nya möjligheter,
inte minst på terapisidan eftersom anti-
biotika och antivirala medel då kan
komma in i behandlingsarsenalen och
kanske ersätta klumpiga, stympande te-
rapiformer. Ett exempel på detta är ju att
operation vid ulcus duodeni kan ersät-
tas med antibiotika. Det kanske inte
dröjer länge innan mag–tarmkirurgerna
får lägga ner kniven inför kolit- och
Crohn-patienterna , och kanske även tu-

mörkirurgin kan förpassas till medicin-
historien när sambanden mellan tumör-
uppkomst och infektion klarlagts.

Men det finns också uppenbara ris-
ker för att entusiasmen över denna ut-
veckling skall leda till överdiagnostik
och övertolkningar av vad som kanske
inte är orsakssamband. Det handlar om
mycket känsliga analysmetoder, där ex-
empelvis risken för kontamination är
betydligt större än vid konventionell
mikrobiologisk teknik. Samtidigt som
metoderna förfinas och blir bredare till-
gängliga ökar kravet på professionalitet
hos användare och uttolkare.

Öppnar vägen till en stor
okänd mikrobiologisk värld
Men möjligheterna med den nya tek-

niken överväger. Av jordbakterierna
känner vi troligen bara till 2–3 procent
ännu, så det finns en stor okänd mikro-
biologisk värld där vi säkert kommer att
finna många patogener.

För allt fler bakterier känner vi nu
hela genomet (fler än 25 har hittills se-
kvensbestämts), och vi kan därför
plocka fram de DNA-bitar som är spe-
cifika för just en patogen. Exempelvis
har ett samband mellan Mycobacterium
tuberculosis och sarkoidos mycket
länge misstänkts, bl a av svenska fors-
kare. Sedan hela DNA-sekvensen för M
tuberculosis nu publicerats bör samban-
det kunna beläggas eller avfärdas gan-
ska snart. Antalet gener i M tuberculo-
sis är drygt 4 000, men flertalet av dem
är gemensamma för alla bakterier eller
för Mycobacterium-familjen. Bara ett
50-tal är helt specifika för M tuberculo-
sis, och de borde inte vara så svåra att
hitta.

För övrigt tål det att tänka på att män-
niskan bara har ungefär 20 gånger fler
gener än mykobakterien. Så vi skall
känna respekt för våra förfäder och vara
ödmjuka; vi är inte rustade att klara av
så förfärligt mycket mer än bakterierna.
Ändå ligger allt annat liv i våra händer.

Klinisk bedömning viktig
innan ny analysteknik används
Vid symposiet redogjorde Lars Eng-

strand, Smittskyddsinstitutet, för de nya
DNA/RNA-baserade tekniker som an-
vänds för att leta efter mikrobiell arvs-

massa. Redan idag kan SMI utföra så-
dan analys på remiss, men den är dyr
och ganska arbetskrävande. Därför
krävs det en noggrann klinisk bedöm-
ning innan mikrobiologen kan avgöra
om det kan löna sig att göra analysen.
Man letar då efter ett 16SrRNA som
inte finns i eukaryota celler (t ex män-
niskans) men hos så gott som samtliga
bakterier. 16SrRNA innehåller både
konstanta och variabla delar, och det är
genom att studera de variabla delarna
och deras släktskap med kända bakteri-
er som man kommer vidare i analysen.
Med denna metodik har t ex den mikro-
biologiska orsaken till Whipples sjuk-
dom och kattklössjukan klarlagts.

En svaghet med denna teknik är att
den inte kan visa om det finns levande
bakterier utan bara upptäcker bakteri-
ens arvsmassa, som lika gärna kan kom-
ma från döda eller ofullständiga orga-
nismer. Men genom att man blir klar
över bakteriens arvsmassa kan man lät-
tare söka sig fram till lämpliga möjlig-
heter att odla smittämnet. Hittills har
man emellertid inte lyckats odla lepra-
bacillen (Mycobacterium leprae) trots
att man känner till hela genomet.

Virus och diabetes
Göran Friman, infektionskliniken,

Akademiska sjukhuset i Uppsala, dis-
kuterade det seroepidemiologiska sam-
bandet mellan enterovirusinfektion och
främst diabetes typ 1. Familjestudier
har visat att de barn som har flest episo-
der av serologiskt påvisbar enterovirus-
infektion också löper störst risk att in-
sjukna i diabetes.

För några är sedan kom också rap-
porter om enterovirus-RNA i de insu-
linproducerande öarna hos diabetesde-
butanter, alltså ett direkt påvisande av
det potentiella smittämnet snarare än
antikroppar mot detta. Tidigare ansågs
sambandet mellan parotit och diabetes
vara ganska övertygande, men genom
att denna infektion så gott som utrotats
samtidigt som incidensen av diabetes
typ 1 fortsätter att öka finns det nu ing-
et stöd för den hypotesen.

Ljunganvirus en nyhet
Bo Niklasson, Smittskyddsinstitu-

tet, berättade vid symposiet om sina för-
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Helicobakter pylori och mag-
sår, Chlamydia pneumoniae och
hjärt–kärlsjukdom samt senast
nanobakterier och njursten är
tre exempel på hur allt fler sjuk-
domar förknippas med infektio-
ner. DNA-teknologin kommer
att ge oss en explosion av data
om mikroorganismers samband
med sjukdom, rön som öppnar
nya möjligheter att behandla
sjukdomar. I många fall rör det
sig dock ännu om obekräftade
hypoteser och spekulationer,
och det finns risk för att entusi-
asmen skall leda till överdia-
gnostik och överbehandling. Det
betonades vid ett symposium vid
Riksstämman i Göteborg 25 no-
vember 1998, där Infektionslä-
karföreningen för sitt 50-årsju-
bileum valt ämnet »Är alla sjuk-
domar infektioner?»



sök att korrelera svängningar i antalet
skogssorkar med variationer i rapporte-
rade dödsfall i myokardit. Ursprungli-
gen gjordes studien för att klarlägga om
det fanns ett samband mellan smitt-
spridning via sorkar och orienterardö-
den, en parallell till det tidigare funna
sambandet mellan sorkar och nephro-
pathia epidemica, en pamulavirusinfek-
tion. Som tecken på ett samband visade
Niklasson något fasförskjutna samvari-
erande kurvor. Han har också från sor-
kar isolerat ett nytt kardiotropt picorna-
virus, kallat Ljunganvirus, men viruset
har ännu inte isolerats från människa.

Många misstänkta vid MS
Tomas Bergström från Institutionen

för medicinsk mikrobiologi i Göteborg
rapporterade om ett nytt sätt att angripa
frågan om det finns en mikrobiologisk
orsak till multipel skleros. Han tolkade
de skovlindrande effekterna av beta-in-
terferon inte som en effekt av immun-
modulering utan som en följd av inter-
feronets antivirala effekter. Det är emel-
lertid svårt att nagla fast ett bestämt vi-
rus som sjukdomsorsak, eftersom cen-
trala nervsystemet drar till sig och lag-
rar många av de virus värden utsätts för,
»CNS dammsugarfunktion».

Göteborgsgruppen prövar nu sin hy-
potes genom att ge ett antiviralt läkeme-
del, aciklovir, i så höga doser och under
så lång tid att replikation av alla herpes-
gruppens virus i CNS omöjliggörs. Re-
sultatet av denna multicenterstudie på
MS-patienter blir klart under 1999. Ge-
nom ex juvantibus-metodiken bör man
antingen kunna utesluta att replikation
av herpesgruppens virus har något med
MS-sjukdomens förlopp att göra eller
få stöd för fortsatt sökande efter en viral
orsakskomponent.

Chlamydia pneumoniae
och hjär t–kär lsjukdom
Symposiet avslutades med två tunga

inlägg från Finland. Pekka Saikku från

Folkhälsoinstitutet i Kuopio samman-
fattade sin långvariga forskning om
sambandet mellan Chlamydia pneumo-
niae-infektion och hjärt–kärlsjukdom.
Han var den förste som beskrev Chla-
mydia pneumoniae som luftvägspato-
gen i vår del av världen i början av
1980-talet i en studie där han också no-
terade en översjuklighet i hjärt–kärl-
sjukdom hos dessa patienter från norra
Finland. Tidigare betraktades ju lipider
och kost som huvudorsak till ateroskle-
rotisk hjärt–kärlsjukdom.

I den forskning som Pekka Saikku
gör tillsammans med sin hustru (också
mikrobiolog) ingår även djurexperi-
mentella studier. Hos aterosklerosbe-
nägna råttor ger Chlamydia pneumo-
niae-infektion ateroskleros även om
inte kosten berikats med LDL-fetter,
något som annars är nödvändigt. Chla-
mydia ger nämligen även kronisk infek-
tion i kärlendotelet. Eftersom denna
mikroorganism är känslig för makroli-
der genomförs nu ett kontrollerat försök
på 4 000 patienter, vilka haft en första
infarkt, för att avgöra om behandlingen
kan förebygga reinfarcering. Koden
bryts i februari 1999.

Minibakter ie bakom njursten?
Ett av de färskaste fynden av bakte-

rier som sjukdomsorsak redovisades av
Olavi Kajander, Kuopio, som nyligen
publicerat en artikel om kalkbildande
nanobakterier som orsak till njursten.
Nanobakterien är den hittills minsta
kända bakterien, så liten att den kan gå
igenom ett konventionellt sterilise-
ringsfilter med 0,2 µm porer. Bakterien
är också på andra sätt okonventionell:
den är relativt okänslig för gammastrål-
ning och värme och har en mycket låg
delningshastighet, vilken gör att den
missas med alla konventionella od-
lingstekniker.

När nanobakterierna passerar från
blodet till njurtubuli ansamlas de i
klungor som omger sig med kalkskal,

vilka enligt Kajander i urinmiljö utgör
njurstenarna. Hos samtliga 45 under-
sökta njurstenar från olika patienter ut-
gjordes stenarna av nanobakterier och
apatitavlagringar från dessa.

Bakterien är allmän tex hos nötbo-
skap, men det är inte klarlagt hur den
når människan. En liten grupp individer
tycks emellertid vara kroniskt infekte-
rade. Nanobakterierna är känsliga för
tetracyklin in vitro, men preliminära fö-
rebyggande behandlingsstudier har inte
visat positiva resultat.

Kajander är läkare, och hans tioåriga
biokemiskt inriktade forskning bemöt-
tes med skepsis av finska mikrobiologer
ända tills de sensationella resultaten
sampublicerades med amerikanska for-
skare i den mycket respekterade tid-
skriften Proceedings of the National
Academy of Sciences i juli 1998 (Proc
Natl Acad Sci USA 1998; 95: 8274-9,
ledarkommentar sid 7846-7; se även
Pathophysiology 1998; 4: 259-70).

Är alla inf ektioner infektioner?
Symposiet bjöd alltså på flera exem-

pel där mikroorganismer kan vara del-
orsak till sjukdomar som hittills inte be-
dömts ha en infektionskomponent. I
Riksstämmans programblad hade sym-
posiet av misstag benämnts »Är alla in-
fektioner infektioner?» Även detta kan
vara värt en debatt, eftersom 1–2 pro-
cent av det humana genomet utgörs av
arvsmassa från endogena virus.•
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Figur 1 . (till vänster).
Nanobakterier omger sig
med ett skal av kalciumapatit
och lever alltså inne i små
taggiga sfärer som på denna
bild av kabonatapatit-
formationer. Enligt Olavi
Kajanders teori kan sådana
ytterst små kalksfärer starta
utvecklingen av njursten.

Figur 2. Nanobakterier
odlade i enkla cellodlings-
substrat har på denna bild
redan bildat stenar som är
synliga för blotta ögat. De
flesta njurstenar innehåller
liknande element. Figur 1
och 2 har ställts till
Läkartidningens förfogande
av E Olavi Kajander,
Uleåborg.


