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Hittills har det medfödda, in-
nata, immunsystemet setts som
enbart av godo: Ett livsnödvän-
digt »första linjens» skydd – in-
nan det mer långsamma adapta-
tiva försvaret hunnit gå igång.
Men nya rön antyder nu att det
är mer komplicerat än så. Det
innata försvaret initierar nämli-
gen även ett inflammatoriskt
cellsvar. Kanske skymtar här en
förklaring till sjukdomar som
ulcerös kolit, reumatism, atero-
skleros.

Ett genombrott i forskningen kring
det medfödda immunförsvaret gjordes
förra hösten. Då fann forskare recepto-
rer i mänskliga celler för mikrobers
»pattern molecules», dvs mönster av
konserverade molekyler där t ex lipopo-
lysackarid (endotoxin) är karakteriskt
för gramnegativa bakterier, teikonsyra
för grampositiva etc.

Upptäckten av dessa receptorer gav
en nyckel till att också förstå den pro-
cess som receptorbindningen initierar i
värdcellerna – en nyckel till ökad kun-
skap om det medfödda immunförsva-
rets betydelse, på gott och ont. 

Det poängterar professor Staffan
Normark vid Mikrobiologiskt och Tu-
mörbiologiskt Centrum (MTC) vid Ka-
rolinska institutet i Stockholm, tillika
VD vid Stiftelsen för strategisk forsk-
ning (se ruta här intill) – och en av värl-
dens ledande mikrobiologer.

I evolutionens vagga
Ett genombrott kom förra hösten …

men historien om det medfödda im-
munsystemet börjar i evolutionens vag-
ga för miljoner, miljoner år sedan. Vårt
omedelbara, ständiga försvar mot inva-
derande mikrober – den första linjens

skydd – är ett villkor
för överlevnad, för oss
liksom för andra levan-
de organismer.

Så är detta medföd-
da försvar också ur-
gammalt, äldre än det
adaptativa immunsys-
temet. Och det funge-
rar utan minne, det lig-
ger där fixt och färdigt
i genmassan.

– Dess minne är
evolutionärt, det är
evolutionen som lett
fram till det innata im-
munförsvar vi har
idag, säger Staffan
Normark.

Forskningsintresset
för (och insikten om)
detta första linjens
skydd fick sitt avstamp
för nästan 20 år sedan.
Då fann den svenske
forskaren Hans G Bo-
man de s k cekropiner-
na, en grupp »kroppsegna antibiotika»
(dvs endogena peptider med stark anti-
mikrobiell effekt) – tillsammans med
sin dåvarande forskargrupp (Ingrid
Faye, Anita Boman, Torgny Rasmus-
son, Dan Hultmark och Håkan Steiner).
Cekropiner är uppkallade efter silkes-
fjärilen Hyalophora cecropia där de
först upptäcktes.

Detta är en av de största medicinska
upptäckterna i Sverige någonsin, kom-
menterar Staffan Normark, själv Bo-
mans förste Umeå-doktorand. 

– Men då förstod jag inte hur stort det
var.

Dofter och luktsinne
Fler grupper av antimikrobiella pep-

tider har senare upptäckts, och fler in-
tressanta bitar har lagts till pusslet om
det medfödda immunförsvaret. Ett pus-
sel som för människans del nu visat sig
innehålla många fler bitar än peptidan-
tibiotika.

En stor del av forskningen har gjorts
i studier av insekter, bl a bananflugor
(Drosophila). Dessa basala studier är
synnerligen viktiga för att på sikt även
förstå hur människan fungerar, poäng-
terar Staffan Normark.

– Insekter, maskar, grodor, möss,

människor … alla konfronteras vi med
mikrober. Och det visar sig att det sy-
stem vi valt att försvara oss med initialt
är likartat, från mer primitiva former av
liv till människa. 

Alla levande organismer har nämli-
gen utvecklat ett »luktsinne» för att
snabbt känna igen och reagera på mi-
krobers »doft». Detta första steg – igen-
känningen – är avgörande för det med-
födda immunförsvaret. 

Här krävs ett samspel mellan mikro-
bers karakteristiska »pattern mole-
cules» och värdcellers förmåga att iden-
tifiera dessa molekylmönster med hjälp
av »pattern recognition receptors».

För några år sedan fann man sådana
receptorer, toll-receptorer, hos Droso-
phila, senare även hos andra djurslag.
Och så förra hösten gjordes fyndet av
humana toll-lika receptorer. Hittills har
sex litet olika receptorvarianter beskri-
vits.

– Det är helt klart att de har sina mot-
svarigheter i insekter, det är samma re-
ceptortyp.

Toll-receptorer samarbetar? 
Idag vet man att det är framför allt

immunkompetenta celler, t ex lymfocy-
ter, makrofager osv, som är utrustade

Staffan Normark om nya rön kring ”innate immunity”

Första linjens skydd drar igång
kroniska inflammatoriska processer?
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Det medfödda immunförsvaret

En het forskningsfråga är om det finns individuella variationer
i det medfödda immunsystemet: »Det skulle vara väldigt intres-
sant om det visar sig att de medfödda immunsvaren ser olika ut
hos individer som skiljer sig åt i infektionskänslighet», säger
Staffan Normark.
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med dessa toll-lika receptorer.
Staffan Normarks grupp har
nu även funnit dem på epitel-
celler. 

I kölvattnet här hopar sig angelägna
forskningsfrågor.

– Hur många receptorvarianter finns
det? Hur känner de igen mikrobers oli-
ka mönster av konserverade molekyler?
Har olika celler i människokroppen oli-
ka uttryck av toll-receptorer? Varför är
en vävnad som mag–tarmkanalen nor-
malt koloniserad av bakterier utan att
reagera med inflammation, medan an-
dra organ, tex urinblåsan, reagerar di-
rekt på dessa sk normalflorebakterier? 

Exakt hur receptorbindningen går
till, det vet man ännu inte. Men kanske
de olika receptorvarianterna samverkar
med varandra på olika sätt för att ge ett
välutvecklat »luktsinne», spekulerar
Staffan Normark.

Inflammatoriskt maskineri
Men vad man vet, det är att ligand-

bindningen sätter igång en signaltrans-
duktion i värdcellerna – en process som

hos människan i slutänden kan resul-
tera i ett inflammatoriskt svar.

Det börjar med att signaltransduktio-
nen får fart på kinaser, vilket i sin tur le-
der till en fosforylering av det inhibito-
riska proteinet I-kappaB som har till
uppgift att hålla transkriptionsfaktorn
NF-kappaB i cytoplasman i schack.

Fosforyleringen leder till att trans-
kriptionsfaktorn lossnar ur greppet och
vandrar in i cellkärnan, där den binder till
DNA, vilket aktiverar bildning av olika
substanser – det innata försvaret går
igång. Hos Drosophila t ex aktiveras ge-
ner som bildar antimikrobiella peptider.

– Det intressanta är att bananflugor
tycks ha förmåga till en slags gruppspe-
cificitet. En gramnegativ kolibakterie
t ex drar igång antibakteriella peptider
av cekropintyp som är speciellt ägnade
att ta kål på just kolibakterier. En 
svampliknande mikroorganism där-
emot – med ett helt annat mönster av
konserverade molekyler – ger huvud-
sakligen en utveckling av antimykotis-
ka peptider.

Hos människan aktiveras sannolikt

också peptidantibiotika. Men det är
bara en del av hela det inflammatoriska
maskineri som utlöses av transkriberat
DNA, betonar Staffan Normark.

– Bl a aktiveras kväveoxid som ge-
nom radikalbildning kan bli toxisk för
mikrober. Men kväveradikaler har ock-
så cytotoxisk effekt. Kväveoxid är även
central i blodtrycksreglering. Dessutom
aktiveras inflammatoriska cytokiner,
bl a interleukiner, TNF-alfa (tumörne-
krosfaktor) samt co-stimulatoriska mo-
lekyler som vi kallar B7.1. Cytokinerna
är även de toxiska för både mikrober
och kroppsegna celler.

Och det tycks vara så att här, med
dessa substansers medverkan, finns en
koppling mellan det innata immunsys-
temet och det adaptativa, berättar Staf-
fan Normark. 

»Curli» starkar e än endotoxin
Vacciner är ett exempel där denna

koppling sannolikt redan utnyttjas. 
– Vacciner är ju förstärkta med adju-

vans för att ge bästa effekt. Vad är då ad-
juvans? Jo, det är just sådana här »pat-
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En stor del av forskningen kring det
medfödda immunsystemet har gjorts i 
studier av insekter, bl a bananflugor. Och
det system som människan – under 
evolutionens gång – valt för att försvara
sig mot ständigt invaderande 
mikroorganismer är också mycket likt 
försvarssystemet hos mer primitiva former
av liv. Bilden t v visar en »frisk» 
bananfluga. Övre bilden visar, i en 
förstoring av motsvarande inramat
område, hur cekropin (ett endogent anti-
biotikum) bildas i fettkroppsvävnad 
alldeles under kutikulan (dvs hudskelettet)
hos en infekterad bananfluga.
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Bilderna är tagna i samband med den forskning kring det medfödda
immunförsvaret hos bananflugor som docent Ylva Engström leder vid
molekylärbiologiska institutionen, Stockholms universitet. (Se också:
Petersen U-M, Kadalayil L, Rehorn K-P, Hoshizaki DK, Reuter R,
Engström Y. Serpent regulates Drosophila immunity genes in the larval
fat body through an essential GATA motif. EMBO J 1999: 18 (14);
4013-22.)



tern molecules», tex lipopolysackari-
der. Som jag tolkar det aktiverar vaccin-
adjuvansmedfödda immunsvar, vilket i
sin tur stimulerar till ett bra adaptativt
svar.

Dessutom finns troligen ytterligare
sådana »pattern molecules» förutom de
redan kända. Staffan Normarks grupp
har nyligen upptäckt en organell, kallad
»curli», på framför allt gramnegativa
bakterier. Curli tycks än mer effektiv att
aktivera kväveoxid än endotoxin. 

Immunsvar på gott och ont
Likheterna mellan mer primitiva

livsformer som bananflugor och högre
utvecklade som människan finns alltså i
det första steget, igenkänningen, och i
starten av maskineriet i värdcellerna. 

Skillnaden ligger i själva effekten av
detta maskineri.

– Hos insekter verkar det bara vara
antimikrobiella peptider som aktiveras.
Insekter har ju endast ett innat immun-
försvar, och klarar sig bra med det, de
har ingen adaptativ immunitet. Också
hos människor aktiveras kanske
kroppsegna antibiotika, men framför
allt sätter »den första linjens skydd» fart
på substanser som kan orsaka en in-
flammatorisk process i värdcellerna.

Här klarnar nu betydelsen av det
medfödda immunförsvaret.

– Det är ett system för att rensa ut
oönskade mikroorganismer, och det
krävs helt enkelt, annars skulle vi inte
stå på benen. Men samtidigt kan just
detta immunsvar i vissa fall också ge en
stark inflammatorisk reaktion med ty-
piska symtom. 

Patogener kan slå ut systemet
Septisk chock är det mest kritiska re-

sultatet av en överaktivering av det
medfödda immunsvaret.

– Patienten kan avlida, inte av bakte-
rien i sig, utan av en för aggressiv akti-
vering som ger en enorm utsvämning av
bl a inflammatoriska cytokiner och
kväveoxid. 

Mildare reaktioner är t ex urinvägs-
infektioner. Och här – i urinblåsans
slemhinna – har Scott Hultgren (tidiga-
re postdoktorand hos Staffan Normark)
funnit att då kolibakterier häftar fast vid
slemhinnans ytceller med hjälp av ad-
hesiva sk pili-strukturer, så startar det
ett maskineri där yttersta resultatet inte
bara är inflammation utan även pro-
grammerad celldöd. Alltså, ytcellerna
dör, lossnar från blåsväggen och kissas
ut – och drar med sig bakterier på vägen.

– Men vi tror att även i blåsslemhin-
nan aktiveras toll-lika receptorer som är
med att starta det inflammatoriska sva-
ret.

Men riktigt patogena bakterier kan
ha andra strategier, t ex att nedreglera de
medfödda immunsvaren – med en
snabb bakterietillväxt som följd.

– Pestbakterien, Yersinia, är en klas-
siker där. Hans Wolf-Watz i Umeå är
världsledande på detta område, och han
har bla visat att pestbakterien kan inji-
cera ett protein in i värdcellen. Detta
förhindrar att transkriptionsfaktorn NF-
kappaB inte lossnar från sin inhibitor.
Därmed kan inte cellen reagera.

Vad som händer då den första linjens
skydd aktiveras – samspelet mellan 
mikrob och värdcell – är nu intressant
att studera vidare. Minsta förändring
hos mikrob eller värdcell kan påverka
utgången drastiskt, poängterar Staffan
Normark.

– Vi kan t ex mutera en kolibakteries
lipopolysackarid … då känns den inte
igen av toll-receptorn, och bakterien
växer snabbt till.

Finns individuella variationer?
En het fråga är om det finns individu-

ella variationer i det medfödda immun-
systemet.

– Hur ser toll-receptorerna ut hos oli-
ka människor? Är de identiska eller
finns allela variationer? Det skulle vara
väldigt intressant om det visar sig att det
innata immunsystemet ser olika ut hos
individer som skiljer sig åt i infektions-
känslighet.

Inte heller vet man ännu om männi-
skan har samma förmåga till gruppsspe-
cificitet som Drosophila, dvs att mikro-
organismers olika mönster drar igång
olika svar – ett mer antibakteriellt effek-
tivt svar om det är en bakterie som ska
angripas, mer antimykotiskt om det är
en svamp osv. 

Skräddarsydd behandling
Staffan Normark ser inom detta fält

nya hypotetiska möjligheter till diagno-
stik – »functional genomics» är nyckel-
ordet. Förhoppningen är att i en framtid
enkelt och rutinmässigt kunna analyse-
ra en människas hela genuttryck.

– Genom att studera mönstret på pa-
tientens reaktion vid en infektion kan-
ske vi i framtiden direkt kan säga vad
det är för typ av mikrob – gramnegativ
bakterie, intracellulär parasit, svamp
etc – utan att vi undersökt mikroben i
sig. 

Vitsen är att se alla människans ge-
ner i en och samma lilla chip. 

– Där är vi inte än, men redan idag
finns runt 500 gener kommersiellt till-
gängliga, bl a generna för cytokiner.

Här skymtar också möjligheter till
skräddarsydd behandling.

– Om vi vet patientens speciella
mönster i genuttryck, dvs svaret på tex
en infektion, då kan det också bli möj-
ligt att vid behandlingen ta hänsyn till
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eventuella individuella variationer i det
innata immunsystemets funktion.

De nya fynden ger över huvud taget
nya infallsvinklar för läkemedel. Det
sedan länge etablerade antiinflammato-
riska medlet kortison verkar bl a genom
att blockera transkriptionsfaktorn NF-
kappaB, dvs det inflammatoriska svaret
uteblir.

– Problemet är dock att det inflam-
matoriska svaret visserligen dämpas ef-
fektivt, men att infektionskänsligheten
därmed också ökar. 

I framtiden skymtar här mer finmo-
dulerande antiinflammatoriska medel
som verkar på receptornivå genom att
blockera bara någon eller några av de
toll-lika receptorerna – eller medel som
verkar längre ner i kedjan av reaktioner
och endast hämmar en del av det in-
flammatoriska svaret.

– Då kanske det kan bli möjligt att
behålla en del positiva svar och samti-
digt bli av med en alltför aggressiv reak-
tion.

Kr onisk inflammation klarnar? 
Dessutom öppnar fynden för att tän-

ka i nya banor kring kroniska inflamma-
toriska tillstånd som ulcerös kolit,
Crohns sjukdom, reumatoid artrit, ate-
roskleros etc, säger Staffan Normark.

– Är det medfödda immunsystemet
felreglerat hos människor med dessa
sjukdomar? Laddar systemet oavbrutet
ur sig och ger en konstant inflammato-
risk process? Kan de medfödda immun-
svaren aktiveras av annat än mikrober –
dvs, kan de toll-lika receptorerna känna
igen också endogena substanser?

Så spekulerar Staffan Normark –
samtidigt som han betonar att han är ute
och tassar på andras kunskapsdomäner.

– Detta område är mycket, mycket
komplext. Men jag ser intressanta, teo-
retiska möjligheter till forskningsmo-
deller för att nysta i uppkomsten av kro-
niska inflammatoriska sjukdomar, ett
av västvärldens största medicinska gis-
sel. 

Staffan Normarks grupp vid Karo-
linska institutet har nu börjat studera
hur toll-lika receptorer är uttryckta i
mänskliga vävnader, i frisk vävnad så-
väl som vid patologiska tillstånd. 

Frågan är då om det är möjligt att ex-
perimentellt utlösa en inflammatorisk
process? Jodå, Staffan Normark berät-
tar om studier där Lars Klareskog med
medarbetare framkallat artrit hos råttor
genom att injicera mikrobiella produk-
ter, t ex lipopolysackarid, eller olika ol-
jor.

– Uppenbarligen finns en genetisk
komponent, det är speciellt vissa råttor
som reagerar så. Men vad är det för
mönster hos mikrober som är viktiga,
hur presenteras de, vilka receptorer
finns, är de aktiva eller inte? Vilka andra
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Strategisk forskning handlar om framsynthet – t ex att främja utbytet mellan mångas
olika kunskaper från olika forskningsområden, säger Staffan Normark. 
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Sedan årsskiftet är Staffan Nor-
mark VD vid Stiftelsen för strategisk
forskning – den största av de forsk-
ningsstiftelser som bildades i mitten
av 1990-talet för att förvalta pengar-
na från de skrotade löntagarfonderna.

Idag är stiftelsen Sveriges största
forskningsfinansiär, anslagen under
1999 beräknas till cirka 1 miljard
kronor. Stiftelsen stöder forskning
inom naturvetenskap, teknik och me-
dicin.

Strategisk forskning handlar om
framsynthet, poängterar Staffan Nor-
mark. Vilken forskning ska Sverige
satsa på för att kunna hävda sig i in-
ternationella sammanhang?  

»Livsvetenskap» är ett av Stiftel-
sens strategiska satsningsområden. 

– Vi talar egentligen inte längre
om medicinsk forskning.

Det intressanta och viktiga är där-
för att främja utbytet mellan mångas
olika kunskaper från olika forsk-
ningsområden.

– Vi börjar nu se att på ett och sam-

ma institut kan en forskare hålla på
med ett modellsystem på halvgräs, en
annan med sebrafisk, en tredje med
Drosophila, en fjärde med möss osv
– tillsammans med tex ingenjörer
som kan de moderna teknologierna. 

För teknologierna runt livsveten-
skaplig forskning, de har en central
roll för forskningens framsteg.

– Där sker nu en snabb utveckling
internationellt – det handlar bl a om
»functional genomics», bioinforma-
tik, »computational science». Stiftel-
sen har ett stort ansvar för att i Sveri-
ge främja dessa teknologier, bl a har
vi nu satsat resurser på ett centrum
för bioinformatik i Stockholm. 

Och just forskningfältet kring det
medfödda immunsystemet är ett ex-
empel på samverkan över forsk-
ningsgränser, betonar Staffan Nor-
mark – från silkesfjärilens kropps-
egna antibiotika till den väster-
ländska människans folksjukdomar,
kanske…

Birgit Wilhelmson

Strategisk forskning?



faktorer i nutriens eller annat kan ha be-
tydelse?

Mag–tarmkanalen i nyckelroll 
Är det då möjligt att påverka det

medfödda immunförsvaret via kosten?
Nej, här gungar forskningsfältet rejält
under fötterna på Staffan Normark.

– Säkerligen finns starka korrek-
tionsmekanismer i systemet. Jag vågar
inte uttala mig, det finns så många frå-
gor kvar att lösa. Tidigare har vi sett ner
på forskningen om mikroorganismer
med eventuella hälsobringade effekter.
Nu börjar vi inse att normalfloremikro-
ber har alldeles speciella funktioner och
också kan påverka tarmslemhinnans ut-
veckling. De är säkert lika häftiga som
de patogena.

Mag–tarmkanalen har en nyckelroll:
Hur den hanterar exogena och endoge-
na substanser, vad den känner igen som
normalt och vad den reagerar på – det
tror Staffan Normark är fundamentalt
inte bara för mag–tarmkanalen i sig,
utan också för inflammatoriska reaktio-
ner i kroppen i övrigt.

Men riktigt hur – det återstår att visa
i detta nya forskningsfält om det med-
födda immunsystemets betydelse, på
gott och ont. 
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Det var av en slump som Staffan
Normark tillsammans med Katrin Püt-
sep, Carl-Ivar Bränden och Hans G Bo-
man (vid Mikrobiologiskt och Tumör-
biologiskt centrum, Karolinska institu-
tet) för något halvår sedan gjorde detta
fynd – ett extrakt av Helicobacter pylo-
ri visade sig ha antibakteriell effekt på
andra bakterier.

– Genom att studera Helicobacters
arvsmassa fann vi sedan grunden för
denna antibakteriella peptid och att den
till sin struktur är snarlik cekropiner,
den grupp kroppsegna antibiotika som
Hans G Boman upptäckte i insekter för
ungefär 20 år sedan. När vi syntetisera-
de peptiden kunde vi också visa att den
har lika kraftig antibakteriell effekt som
cekropinerna.

Detta ställer nu Helicobacter pylori i
ny dager. Kan denna »magsårsbakterie»
ha positiva effekter – också? Då kanske
det inte enbart är av godo att slå ut bak-
terien med antibiotika vid ulcusbehand-
ling – eller att försöka vaccinera bort
den? 

– Varför etablerar sig Helicobacter
över huvud taget i magsäcken och stan-
nar kvar där under en livslång koloni-
sering? Det tycks som om det medföd-
da immunförsvaret inte förmår rensa ut
bakterien.

Mekanismerna bakom Helicobac-
ters sega envishet kan vara att dess en-
dotoxin inte aktiverar det medfödda im-
munsystemet optimalt, dvs att det in-
flammatoriska svaret inte blir aggres-
sivt nog. Eller att bakterien är mot-

ståndskraftig mot de molekyler som im-
munsystemet mobiliserar.  

Kanske är det heller inte meningen
att det medfödda immunförsvaret ska
rensa ut bakterien. Ungefär två miljar-
der av jordens befolkning, de flesta i u-
länder, beräknas vara bärare av Helico-
bacter pylori. Det stora flertalet av des-
sa människor är friska. Så vilken funk-
tion har då bakterien?

Jo, det kan vara så att Helicobacter
pylori spelar en skyddande roll i övre
delen av mag–tarmkanalen, dvs mag-
säck och tunntarm, spekulerar Staffan
Normark.

– Kanske den milda inflammation
som Helicobacter ger också stimulerar
slemhinneimmuniteten i övre delen av
mag–tarmkanalen. Människor som är
infekterade med Helicobacter får ett
bättre immunsvar i antrum då de vacci-
neras mot kolera, det har Ann-Mari
Svennerholm i Göteborg visat. 

– Vi vet också från andra data att det
behövs vissa normalflorebakterier i
tjocktarmen för en normal utveckling
av slemhinnan där och för bildningen av
lymffolliklar, sk Peyers plack, som är
viktiga för slemhinnans försvar.

Kanske har Helicobacter motsvaran-
de uppgift i magsäcken, säger Staffan
Normark. 

– Det är visat att människor med He-
licobacter-infektion har lymfoida in-
filtrat som liknar Peyers plack i mag-
säcken, bildningen av dem tycks stimu-
leras av bakteriens närvaro. Frågan är
om detta gör magsäcken mer immun-
kompetent. För oss i västvärlden spelar
detta säkert ingen roll, men för männi-
skor i u-länder kan det vara en viktig
skyddande funktion mot exempelvis 
diarrésjukdom. 

Hos oss kanske det i stället är så att
vi ser effekterna av bakterien mest när
den har »misslyckats» och råkat göra
fel, säger Staffan Normark.

Birgit Wilhelmson

Helicobacter pylori,
kanske en nyttig bakterie

Helicobacter pylori, en seg envis bakterie som vägrar låta sig rensas ut av vårt medfödda
immunförsvar. Kanske helt enkelt därför att den har en skyddande funktion att fylla där, i
övre delen av mag–tarmkanalen? (Elektronmikroskopisk bild av Helicobacter pylori
(gulfärgade) på epitelceller (blå) i magsäcksslemhinna.)
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Helicobacter pylori är kanske
inte bara en eländesbakterie,
roten till magsår. Ny forskning
visar nämligen att Helicobacter
också producerar en antibakte-
riell peptid, dvs en substans som
kan slå ut andra mikroorganis-
mer.

Det medf ödda imm unf örsvaret


