
De senaste åren har förståel-
sen för de immunologiska meka-
nismerna vid hudsjukdomar
ökat betydligt. Utveckling har
också skett inom både den im-
munsuppressiva terapin och vad
gäller specifik antiinflammato-
risk behandling, som förstärker
naturliga, negativa regulatoris-
ka signaler. Här ges en översikt.

Ingenstans i kroppen synliggörs oli-
ka inflammatoriska tillstånd bättre än i
huden. Alla reaktionstyper förekommer.
Symtom i form av rodnad, svullnad,
blåsbildningar och klåda är vanliga och
förekommer i varierande grad vid allt-
ifrån ett lindrigt eksem till en livshotan-
de läkemedelsreaktion. Ofta kan det in-
flammatoriska tillståndet närmare ana-
lyseras med hjälp av histopatologisk un-
dersökning av hudbiopsier och diverse
enkla icke-invasiva hudtest. 

Vid överkänslighet är inflammatio-
nen givetvis av ondo, men de positiva
effekterna av hudens immunsystem, som
infektions- och tumörförsvar, övervä-
ger. Som exempel kan nämnas att mela-
nocytära tumörer i likhet med skivepi-
teltumörer ofta har ett inflammatoriskt
infiltrat i omedelbar närhet, vilket
ibland kan leda till spontan bortstötning
av hudtumören. 

Vår avsikt med denna artikel är inte
att i detalj söka beskriva de mycket
komplexa, och till vissa delar fortfaran-
de okända, processer som medverkar i
hudens immunsvar och därmed sam-
manhängande inflammatoriska reaktio-
ner. Istället vill vi belysa utvecklingen
inom området genom att exemplifiera
med nya rön, vad gäller både den grund-
läggande immunregleringen i huden

och nya landvinningar inom immunte-
rapi av hudsjukdomar. 

Först en förenklad bild av hur hu-
dens immunsystem är konstruerat.

Immunologiskt verksamma
celltyper i huden
I överhuden finns flera celltyper som

medverkar till immunologiska reaktio-
ner (Figur 1). Den antigenpresenteran-
de Langerhanska cellen är en renodlad
immuncell försedd med långa dendri-
ter, vilka bildar ett nätverk i mellersta
epidermis och fungerar som ett effektivt
filter mot inträngande främmande äm-
nen. De numerärt helt dominerande ke-
ratinocyterna har däremot ingen primär
immunologisk funktion men har visat
sig vara mycket viktiga potentierare av
immunreaktioner via frisättning av oli-
ka cytokiner. Detsamma gäller fibro-
blaster och mastceller i dermis, liksom
givetvis endotelcellerna. Genom huden
passerar dessutom rikligt med T-lymfo-
cyter, vilket bidrar till det immunologis-
ka minnet lokalt i huden.

Man kan tala om ett statisktoch ett
dynamisktimmunologiskt system, där
keratinocyter, fibroblaster och endotel-

celler ingår i det statiska och T-lymfo-
cyter, makrofager, Langerhans’ celler
och andra dendritiska celler ingår i det
dynamiska systemet. De senare celler-
na, som är utrustade med T-cellsrecep-
torer eller Fc(fragment crystallizable)-
receptorer, står för specificitet av den
immunologiska reaktionen. T-lymfocy-
terna uppvisar variabla regioner på T-
cellsreceptorn, alfa/beta och gamma/
delta, och med monoklonala antikroppar
kan olika subpopulationer bestämmas. 

Huden som ett primärt
immunologiskt organ
Huden har den intressanta egenska-

pen att vara både ett primärt immunolo-
giskt organ, vars reaktioner ibland se-
kundärt leder till systemeffekter, och ett
effektororgan i samband med vissa sy-
stemiska immunreaktioner. Man fann
tidigt att andelen lymfocyter i S-fas i
epidermis hos till exempelvis marsvin
var omkring tio gånger större än i peri-
fert blod [1]. Svenska forskare var först
med att beskriva huden som ett primärt
immunologiskt organ [2], och denna
uppfattning har alltmer besannats och
kunnat belysas alltmer detaljerat.
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Figur 1. De två delarna av hudens inflammatoriska system (SIS). Den statiska delen
utgör underlaget för den inflammatoriska reaktionen (KC = keratinocyter; EC = endo-
telceller; Fibro =  fibroblaster). Den dynamiska delen utgör dess specificitet (LC =
Langerhans’ celler; T = T-lymfocyter; DC = dermala dendritiska celler; M = mastceller;
Mak = makrofager). Figurerna 1–5 är hämtade från samma bok: Burg G, Dummer RG,
eds. Strategies for Immunointerventions in Dermatology. Berlin: Springer, 1997. 
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De cellulära elementen i huden, de
antigenpresenterande Langerhans’ cel-
ler, de recirkulerande lymfocyterna, de
cytokinproducerande keratinocyterna
och de regionala lymfkörtlarna, har före-
slagits grupperas under namnet SALT
(skin-associated lymphoid tissue) [3].
Konceptet har senare modifierats och ut-
vidgats av Bos och Kapsenberg [4], vil-
ka även vill addera andra celler i huden
av betydelse för inflammationen. Man
har för detta utvidgade system föreslagit
begreppet SIS (skin immune system).

Cirkulerande antigenspecifika min-
neslymfocyter med fenotyp av CLA+

(cutaneous lymphocyte-associated anti-
gen) kan återfinnas på den hudlokal där
de utsatts för så kallad priming. Här har
de inflammationspåverkade postkapil-
lära venulae stor betydelse genom upp-
regleringen av adhesionsmolekylen E-
selektin [5]. Keratinocyterna kan ge-
nom sin produktion av cytokiner aktive-
ra endotelet till att adherera leukocyter
och därvid initiera kemotaxis av bland
annat T-lymfocyter [6]. 

Cytokinpr oduktion
Cytokinerna är centrala för kommu-

nikationen inom hudimmunsystemet
och för potentieringen av hudens im-
munreaktioner. Med ledning av olika
cytokinprofil har två funktionellt olika
typer av T-hjälparceller karaktäriserats
hos möss, Th1 och Th2. Th1-celler pro-
ducerar IL(interleukin)-2, gammainter-
feron och lymfotoxin (TNF-beta), me-
dan Th2-celler producerar IL4, IL5,
IL6, IL9, IL10 och IL13 [7]. Humana
Th1- och Th2-celler uppvisar ett lik-
nande mönster, men IL6, IL10 och IL13
är här inte lika hårt knutet till Th2-cel-
ler. Funktionellt så driver Th1-cytoki-
ner immunsystemet mot cellförmedlad
cytotoxisk och inflammatorisk reak-
tion, medan Th2-cytokiner för över im-

munsvaret mot antikroppsproduktion.
Speciellt IgE-produktionen och det eo-
sinofila svaret är starkt beroende av
Th2-cytokiner. Th1- och Th2-svaren
hämmar varandra, således hämmar
gammainterferon Th2, medan IL10 och
IL4 hämmar Th1. När så T-cellssvaret
har valt sin inriktning kommer det att
driva sig självt och således hämma den
andra typen av svar.

Initialfasen i en immunologisk reak-
tion utgörs av T-lymfocytens stimule-
ring via T-cellsreceptorn, vilket leder
till produktion av IL2. T-cellsreceptorn
binder sig till en antigenpeptid presen-
terad på MHC(major histocompatibili -
ty complex)-molekyler (Figur 2). Ytter-
ligare signaler mellan T-cellen och den
antigenpresenterande cellen behövs dock
för att åstadkomma IL2-sekretion och
efterföljande proliferation. 

Immunologiskt orsakade
hudsjukdomar 
Ett stort antal hudsjukdomar har im-

munologisk genes. Den immunologis-
ka reaktionen kan vara primär, som vid
kontaktallergi och autoimmunitet, eller
sekundär, som vid infektionsutlöst ex-
antem. Även om den senare typen av
immunreaktion undantas kan listan
över så kallade immundermatoser göras
lång (Ruta). Hit hör de vanliga hudsjuk-
domarna psoriasis och allergiskt eksem,
men också ovanligare åkommor av ty-
pen blåsdermatoser och vaskulit. Under

de senaste åren har förståelsen av meka-
nismerna vid dessa sjukdomar ökat be-
tydligt. Detta gäller inte minst de auto-
immuna hudsjukdomarna. 

Blåsdermatoser: Flertalet så kallade
blåsdermatoser (till exempel pemfigoid
och pemfigus) har visats bero på ett im-
munangrepp mot något av de proteiner
som förankrar epidermiscellerna till va-
randra eller till det underliggande basal-
membranet. En skada i dessa föran-
kringsproteiner, som för övrigt också kan
uppstå till följd av genetiska mutationer
(jämför ärftlig epidermolysis bullosa), le-
der till ytlig hudavlossning när sjukdoms-
processerna berör kerati-nocyternas des-
mosomer, eller till djupa, ibland ärrbil-
dande blåsor när defekten drabbar protei-
ner i eller strax under basalmembranet.

Autoantigenerna hos de flesta av
dessa sjukdomar har karaktäriserats på
molekylär nivå. Vid pemfigus vulgaris
rör det sig om celladhesionsproteinet
desmoglein-3 (130 kD) och vid bullös
pemfigoid om två hemidesmosomala
proteiner (BP 230 och BP 180), som
förankrar keratinocyter till basalmem-
branet. Man vet fortfarande mycket lite
om vad som initierar produktionen av
antikroppar mot dessa proteiner. 

Psoriasis: Denna vanliga sjukdom,
som drabbar 2–5 procent av befolkning-
en, kan även ge artritsymtom. Man an-
såg tidigare att psoriasis berodde på en
primär keratinocytdefekt, ledande till
kraftig hyperproliferation och fjällning.
Det mesta talar nu emellertid för en ab-
norm immunreaktion. Den epidermala
hyperplasin kan möjligen vara sekun-
där till infiltrationen av sjukdomspro-
ducerande T-lymfocyter. Man har vid
psoriasis funnit ökning av T-lymfocyter
inte bara i afficierad utan även i icke-af-
ficierad hud [8]. Det har visats att CD4+-
T-lymfocyter adhererar till psoriasishud
och att det uppstår en självdrivande cir-
kel i samspelet mellan T-lymfocyter
och keratinocyter [9]. Förhoppningsvis
kommer framtida forskning att identifi-
era den specifika cirkulerande T-cell
som är aktiverad vid psoriasis. Man kan
emellertid inte avfärda möjligheten av
att den grundläggande defekten finns i
keratinocyterna. Genom modifiering av
dessa hos transgena möss kan man orsa-
ka en psoriasisliknande hudinflamma-
tion [10]. 

Atopiskt eksem:Vid denna alltmer
vanliga hudsjukdom finns ofta förhöjda
nivåer av IgE, som också binds specifikt
till Langerhans’ celler. Vidare finns mins-
kat antal T-suppressorlymfocyter och
»natural killer»(NK)-celler. Th2-lika
lymfocyter har beskrivits och tycks spe-
la en betydelsefull roll i patogenesen
vid atopisk dermatit. Patienternas T-
celler producerar ökade mängder av
IL4, IL5 och IL10 och har minskad för-
måga att producera gammainterferon;
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Signal 1

Signal 2

MHC TCR

B7 CD28

APC

IL 2

IL 2R

T-cell

Figur 2. Tvåsignalsmodellen vid T-
cellsaktivering. T-cellen mottar signal 1
genom att T-cellsreceptorn (TCR) binder
sig till en antigenpeptid som presenteras
på »major histocompatibility complex»-
(MHC)-molekyler. Signal 2 medieras via
CD28-bindning till B7-molekylerna på
den antigenpresenterande cellen (APC).
Signal 2 ökar signifikant IL (interleukin) 
2- produktionen hos T-cellen, som
stimulerar T-cellsproliferationen på ett
autokrint sätt. IL 2R = IL 2-receptor. 

Hudsjukdomar med
immunologisk genes

Exempel på icke-infektiösa hud-
sjukdomar där immunologiska reak-
tioner har stor eller sannolik betydelse.

Autoimmunitet
Definierat autoantigen
Pemfigoid (BP 180, BP 230)
Pemfigus (desmoglein-3)
Ej definierat autoantigen
Psoriasis
Alopecia areata
Vitiligo
Lichen ruber

Allergi
Utvärtes antigen
Kontakteksem
Fotoallergiska reaktioner
Invärtes antigen
Atopisk dermatit
Allergiska läkemedelsreaktioner

Annan immunologisk genes
Cirkulerande immunkomplex
Vaskulit (vissa former)
Pityriasis lichenoides
Okänd mekanism
Pyoderma gangrenosum
Sweets syndrom
Dermatitis herpetiformis
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alltså finns företrädesvis en expression
av Th2-relaterade cytokiner. 

De atopiska sjukdomarna är också
associerade till en ökad aktivitet av cyk-
liskt monofosfat(cAMP)-fosfodieste-
ras(PDE) [11]. Detta kan medföra ökad
prostaglandin E2(PGE2)-produktion i
monocyter hos dessa patienter. Man har
spekulerat över om denna ökade pro-
duktion av PGE2 kan vara associerad
till det abnorma Th2-lika cytokinsvaret.
PGE2 ökar IL4-produktionen hos ato-
piska T-celler, medan produktionen av
gammainterferon minskar. 

Aller giskt kontakteksem: Aller-
giskt kontakteksem, till exempel på
händerna, är en vanlig sjukdom med
stor socioekonomisk betydelse. Inci-
denstal hos befolkningen ligger på 5–15
procent. Kontaktallergen är vanligen re-
aktiva kemiska strukturer, så kallade
haptener, som måste binda sig till pro-
teiner för att fungera som allergener och
som sådana kännas igen av immunsy-
stemet. Haptenerna binder sig till epi-
dermala strukturer och aktiverar Lang-
erhans’ celler i epidermis. Dessa celler
migrerar sedan till regionala lymfkört-
lar och inducerar haptenspecifika T-
lymfocyter. Dessa T-lymfocyter kom-
mer sedan att recirkulera till huden via
blod och lymfa och inducera inflamma-
toriskt infiltrat när det sensibiliserande
antigenet åter appliceras på huden. 

Det faktum att man nu kan odla hu-
mana Langerhans’ celler gör att det kan
finnas en möjlighet att inducera hapten-
specifik hyposensibilisering. Langer-
hans’ celler kan frisätta IL1-beta efter
applikation av ett allergen, och mRNA-

signaler för IL1-beta har rapporterats
kunna användas som markör för sensi-
bilisering [12]. IL10 syntetiserat av ke-
ratinocyter kan interferera med den
antigenpresenterande funktionen hos
Langerhans’ celler [13]. 

Listan över immunologiska hud-
sjukdomar, där patogenesen börjat klar-
na, kan göras ändå längre, men i stället
vill vi avslutningsvis diskutera olika
dermatologiska terapier som syftar till
att modulera immunreaktionerna. 

Nya immunoterapier
Utöver prevention kan man i princip

särskilja två angreppssätt: 1. klassisk te-
rapi syftande till att trycka ned immun-
svaret; 2. mer specifik anti-inflammato-
risk behandling som förstärker naturliga
negativa regulatoriska signaler (Figur 3).

Immunosuppressiv behandling:
Lokala steroider intar fortfarande en
dominerande roll som antiinflammato-
risk/immunsupprimerande läkemedel
inom dermatologin. Kortikosteroider
reglerar cirka en procent av alla huma-
na gener, vilket gör listan av antiinflam-
matoriska och immunsuppressiva ef-
fekter mycket lång. Här kan nämnas ef-
fekter som hämning av leukocytmigra-
tion, induktion av apoptos hos lymfocy-
ter och dendritiska celler samt hämning
av T-cellsaktivering. Framtida forsk-
ning rörande den antiinflammatoriska
effekten kan förhoppningsvis leda till
en högre selektivitet för steroiderna [14]. 

Cyklosporin A, som blockerar IL2-
syntes i ett sent stadium av T-cellsrecep-
torsignaleringen, har blivit ett viktigt
tillskott inom dermatoterapin, speciellt

vid svår psoriasis och pyoderma gan-
grenosum, men också som »avlastnings-
behandling» vid svår atopisk dermatit.
Eftersom även andra mediciner som
kan vara aktuella vid dessa sjukdomar,
till exempel metotrexat, azatioprin och
höga doser kortison, medför allvarliga
biverkningsrisker, måste för- och nack-
delarna med behandlingarna noga dis-
kuteras med patienten. Tyvärr har lokal-
behandling med cyklosporin och meto-
trexat föga effekt, vilket annars avsevärt
skulle kunna minska de systemiska bi-
verkningsriskerna vid behandling av
hudsjukdomar. Det är därför av stort in-
tresse att det nya T-cellsinhiberande li-
pofila medlet takrolimus (FK-506) [15]
lättare penetrerar hudbarriären och där-
med kan tänkas fungera som lokalbe-
handling vid psoriasis, svårt atopiskt
eksem och kontakteksem.

Talidomid (Neurosedyn) är ett ny-
gammalt läkemedel som på senare år
fått en viss roll inom dermatoterapin.
Detta illa beryktade läkemedel har en
mycket potent antiinflammatorisk ver-
kan vid Behçets sjukdom, vissa former
av lupus erytematosus och vid svåra
klådtillstånd av typen prurigo nodula-
ris. Verkningsmekanismen är inte när-
mare känd, men det spekuleras i att tali-
domid hämmar vissa cytokineffekter.
Med hänsyn till risken för fosterskador
och neuropatier vid långtidsanvändning
av medlet är licensförskrivningen kring-
gärdad med restriktioner. Detta synes
också vara motiverat med hänsyn till
den ökade mortalitet som observerats
när medlet använts försöksvis vid toxisk
epidermal nekrolys [16].

UV-terapi: Att solljus och behand-
ling med medicinska solarier inverkar
gynnsamt på många hudsjukdomar är
välbekant. UV-ljus har en immunmodu-
lerande effekt i huden, med verkan på
cellmediatorer, expression av adhesions-
molekyler och cytokinreceptorer på cell-
ytor och induktion av apoptos hos pato-
genetiskt relevanta celler, som T-lymfo-
cyter (Figur 4). Det mer långvågiga 
ultravioletta  ljuset, UV-A, kan förutom
epidermis även påverka dermis. Speci-
ellt högdos-UV-A-terapi har tilldragit sig
mycket intresse under senare år, bland
annat som behandling vid lokaliserad
sklerodermi [17]. Utöver de rent im-
munologiska effekterna orsakar UV-A-
bestrålningen ökad kollagenasaktivitet
i dermis [18].

Det mer kortvågiga UV-B-ljuset,
med huvudsaklig verkan i epidermis,
kan påverka funktionen hos Langerhans’
celler och keratinocyter. Det kan indu-
cera produktion av vissa cytokiner och
neuropeptider [19], vilket kan vara en
bidragande förklaring till UV-strålning-
ens goda effekt på psoriasis. För att 
minimera de skadliga effekterna av
strålningen går utvecklingen mot att an-
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▲

Skador
(Ag, UV, infektioner)

Prevention 1

Normal hud

Naturliga negativa
regleringssignaler

Naturliga negativa
regleringssignaler

Inflammation

3
Framtida specifik
antiinflammatorisk

behandling

3
Framtida specifik
antiinflammatorisk

behandling

2
Klassisk

antiinflammatorisk
behandling

Figur 3. Utvecklingen av en inflammatorisk reaktion erbjuder tre möjliga vägar för inter-
vention med immunsystemet: 1. profylaktisk desensibilisering; 2. immunsuppression av
pågående reaktioner; 3. stöd för negativa regleringsmekanismer som leder till uppbroms-
ning av reaktionen. Ag = antigen; UV = ultraviolett. 
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vända UV-lampor med mycket smalt
aktionsspektrum, så kallad selektiv UV-
terapi (SUP). 

Fotoferes: En mer extraordinär be-
handling som kan prövas när annan im-
munmodulerande terapi fallerat är foto-
feres, det vill säga extrakorporal fotoke-
moterapi [20]. Behandlingsprincipen är
densamma som vid så kallad PUVA-te-
rapi av psoriasis. Ett ljussensibiliseran-
de ämne (psoralen) tillförs patienten
följt av UV-A-bestrålning, varigenom
det långvågiga UV-ljuset orsakar DNA-
skador och andra cellmodifieringar. Vid
fotoferes koncentreras effekten till de
vita blodkropparna genom ett afereslik-
nande förfarande, och belysning av
blodkropparna sker under passage ge-
nom ett filter. Även om behandlingen
pågår i timmar nås endast cirka en pro-
cent av lymfocytpopulationen av den
fotokemiska effekten. Det har därför
spekulerats i att återförseln av PUVA-
modifierade lymfocyter leder till en au-
tovaccinering gentemot sjukdomsalst-
rande T-cellskloner och därigenom ger
upphov till en förstärkt och mer långva-
rig effekt.

Huvudindikationen för fotoferesbe-
handling är kutant T-cellslymfom (Se-
zarys syndrom), men intressanta effek-
ter har även setts vid svårt atopiskt ek-
sem, psoriasisartrit [21], pemfigus samt
vid kutana GVH(graft versus host)-re-

aktioner i samband med benmärgs-
transplantation. Däremot förefaller de
initiala rapporterna rörande fotoferes-
behandling vid systemisk sklerodermi
ha varit överoptimistiska [20]. Appara-
turen och tekniken är dyrbar och finns
endast tillgänglig på ett par av våra uni-
versitetssjukhus. 

Immunglobulinbehandling: En an-
nan kostsam behandling, avsedd för svå-
ra fall av terapiresistenta immunologis-
ka hudsjukdomar, är intravenösa infu-
sioner av immunglobulin i höga doser.
Man tror att denna terapi hämmar pati-
entens egen antikroppsproduktion ge-
nom negativ feedback. Speciellt gynn-
sam effekt har noterats vid steroidre-
sistent graviditetspemfigoid [22] och 
dermatomyosit [23]. Långtidseffekterna 
är dock osäkra; möjligen krävs kronisk
underhållsbehandling med gammaglo-
bulininfusioner en gång per månad. Ett
undantag är förstås när den underliggan-
de orsaken till autoimmuniseringen kan
avlägsnas.

Monoklonal immunglobulinbe-
handling kan i framtiden komma att
användas, till exempel vid behandling
av refraktär psoriasis. Här är verk-
ningsmekanismen en annan; specifika
immunceller inaktiveras. Man har
med en humananpassad anti-CD4-
monoklonal antikropp fått kortvarig
symtomatisk lindring av psoriasis-

symtomen [24]. Behandlingen är fort-
farande att betrakta som experimen-
tell.

Cytokinbehandling och gentera-
pi: Vid malignt melanom, basalcells-
cancer och skivepitelcancer har rekom-
binant material av alfainterferon använts
[25], ibland i kombination med IL2
[26]. Med genmodifierade tumörceller,
vars produktion av IL2, IL4, IL7, IL12
och GM-CSF (granulocyte macrophage-
colony stimulating factor), är upp-reg-
lerad, har man kunnat få tumöravstöt-
ning och förbättrad överlevnad hos pa-
tienter med metastaserat malignt mela-
nom [27]. 

Ett annat område där cytokinbe-
handling kan komma att bli viktig är
svår atopi. Genom normalisering av
obalansen mellan Th1- och Th2-svaret
borde atopiskt eksem förbättras. Kli-
niska försök med Th1-cytokiner, till
exempel gammainterferon och alfain-
terferon, har också visat gynnsam ef-
fekt vid atopiskt eksem men har inte
kunnat minska antikroppsnivåerna av
IgE [28, 29]. 

Ändrade peptidligander: Ett annat
sätt att modulera immunsvaret i en
önskvärd riktning är att påverka själva
initieringen av immunprocessen. Änd-
ring av den peptid som sitter i peptid-
MHC-komplexet och stimulerar T-
cellsreceptorn har visats ha framkalla
tolerans mot ämnen som annars skulle
framkallat ett inflammatoriskt svar.
Detta kan visa sig representera ett
första steg på vägen att finna anti-
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Figur 5. Ändrade peptidligander. Peptider
som passar väl till T-cellsreceptorn (TCR)
verkar som agonister och aktiverar alla
T-cellens funktioner. Ändrade peptid-
ligander som passar T-cellsreceptorn
suboptimalt kan verka som antagonister
genom att hämma effekterna av den
naturliga peptiden (blockering) eller kan
verka som partiella agonister genom att
bara inducera vissa T-cellsfunktioner,
inkluderande induktion av T-cellsanergi.
MHC = major histocompatibility complex.

Figur 4. Immunmodulatoriska effekter inducerade av ultraviolett B(UV-B)- respektive UV-
A(1)-fototerapi. ICAM-1 = intercellulär adhesionsmolekyl 1. IL = interleukin. 
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genspecifik immunsuppression, det
vill säga immunsuppression utan sido-
effekter (Figur 5). 

Kan leda till ny syn på
immunologiska sjukdomar
Med ny kunskap, bland annat utifrån

molekylärbiologiska fynd, kan den
ökande förståelsen av de mångfacette-
rade immunsjukdomarna i huden leda
till en ny syn också på andra immunolo-
giska sjukdomar. Förhoppningsvis kan
detta i sin tur leda både till nya diagnos-
tiska test och till nya mer potenta och
höggradigt specifika behandlingar.
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Summary 

New trends in immunodermatology and
skin therapy

Klas Nordlind, Anders Vahlquist

Läkartidningen 1999; 96: 876-81

Nowhere in the body are inflammatory re-
actions more apparent than in the skin. The in-
flammation may be beneficial, as in defence
against tumours or infections, or inimical, as in
allergy and psoriasis. The skin is a primary im-
munological organ which presents antigens to T
cells, and produces many types of cytokines.
The complex interplay between cells and medi-
ators in immunologically induced skin diseases
is beginning to be unveiled. Other new devel-
opments include improved immunosuppres-
sive therapy and highly specific anti-inflamma-
tory treatment that induces naturally occurring
down-regulatory signals.
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