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Liv och död är två sammanflätade
processer. Liv förutsätter att celler delar
sig och ger upphov till nya celler, men
också att celler dör så att homeostasen
kan bibehållas inom våra organ. Man ta-
lar ibland om en slags altruism på cellu-
lär nivå i den bemärkelsen att vissa cel-
ler måste dö för att organismen som hel-
het ska överleva. Martin Raff [1] beskri-
ver detta i ett flitigt citerat arbete som en
slags »social» kontrollmekanism där
alla celler för sin överlevnad är beroen-
de av signaler från sina grannceller.

Under de senaste åren har vi kunnat
bevittna en omfattande kartläggning av
de mekanismer som styr den enskilda
cellens »beslut» om huruvida den ska
leva eller dö [2]. Därmed öppnar sig
även nya perspektiv för vår syn på sjuk-
domar, deras uppkomst och behand-
ling.

Apoptos en naturlig
form av celldöd
Naturligt förekommande celldöd har

(naturligtvis) alltid existerat men tycks
för den skull inte ha genererat något
större intresse bland forskare genom
åren. Undantaget var de utvecklings-
biologer som redan tidigt kunde notera
att celldöd var nödvändig exempelvis
vid den metamorfos som sker då svans-
förande yngel blir till fullvuxna grodor
[för en kort historik, se 3]. Det var inte
förrän Wyllie, Kerr och Currie i början

av 1970-talet publicerade en detaljerad
beskrivning av cellens »självmord» och
myntade begreppet apoptos som man
började inse att detta verkligen var en
biologisk process av grundläggande be-
tydelse även hos människan.

Själva ordet apoptos, som härstam-
mar från grekiskan, kan närmast över-
sättas med skeendet när kronblad faller
från en blomma eller löv från ett träd på
hösten. Termen apoptos är således
ovanligt träffande eftersom den manar
fram en känsla av förlust som är förvän-
tad och samtidigt antyder att förnyelse
stundar.

När celler dör i apoptos sker detta
enligt ett mycket bestämt mönster: pro-
cessen börjar med att hela cellen krym-
per, varefter cellens membran genom-
går en våldsam s k blebbing som ut-
mynnar i att delar av cellen knoppas av
och bildar membranomslutna partiklar
(»apoptotic bodies»). Dessutom sker
en kondensering och fragmentering av
cellens arvsmassa. Slutligen kommer
cellen och cellpartiklarna att städas un-
dan av intilliggande makrofager, och
därmed har den apoptotiska processen
fullbordats. Hela denna ritual sker i det
tysta utan att något cellinnehåll läcker
ut, och det är kanske just av den anled-
ningen som det dröjde så länge innan
man kom mekanismen apoptos på spå-
ren.

Apoptos skiljer sig därvidlag från
den andra, patologiska, typen av cell-
död, som kallas nekros, då cellen istäl-
let sväller och spricker, vilket leder till
omfattande vävnadsskada och inflam-
mation. Storheten i ovannämnda arbete
bestod inte endast i den noggranna
morfologiska beskrivningen av denna
»nya» variant av celldöd utan framför-
allt i insikten om att celldöd förekom-
mer normalt, hela tiden, också hos vux-
na individer. Apoptos och mitos (cell-
delning) kan därmed betraktas som
varandras spegelbilder, eller kanske
som cellens yin och yang: balans mel-
lan dessa två processer är nödvändig
för att vi ska bli, och förbli, levande in-
divider.

Gener som styr
cellens självmord
Programmerad celldöd och apoptos

används ofta som synonyma termer, vil-
ket egentligen är fel. Programmerad
celldöd är en term som ursprungligen är
hämtad från utvecklingsbiologin: man
hade noterat att vissa celler dog på be-
stämda tidpunkter eller stadier under ut-
vecklingen, exempelvis då fingrar och
tår modelleras och formas hos det väx-
ande fostret (man kan se det som att de
tack vare celldelning bildade cellerna
utgör leran och att celldöd därefter om-

Lagom är bäst
även när det gäller apoptos
Brist på apoptos orsak till familjär hemofagocyterande lymfohistiocytos

Författare
BENGT FADEEL

med dr, enheten för toxikologi,
Institutet för miljömedicin, forskar-
AT-läkare, Karolinska sjukhuset

JAN-INGE HENTER
docent, bitr överläkare, barnonkolo-
gen, Astrid Lindgrens barnsjukhus,
Karolinska sjukhuset, samt barn-
cancerforskningsenheten, institu-
tionen för kvinnors och barns hälsa,
Karolinska institutet

STEN ORRENIUS
professor, leg läkare, enheten för
toxikologi, Institutet för miljömedi-
cin; samtliga Karolinska institutet,
Stockholm.

Sammanfattat

• Apoptos eller programmerad
celldöd förekommer, i motsats
till nekros, normalt såväl un-
der fosterutvecklingen som
hos vuxna individer.

• Apoptos är viktig för att balan-
sen, homeostasen, ska bibe-
hållas i våra organ.

• Apoptos kan liknas vid cellens
»självmord» eftersom den
styrs av särskilda gener som
aktiveras i den döende cellen.

• För mycket eller för lite apo-
ptos tros ligga bakom många
av våra vanligaste sjukdomar,
t ex cancer, autoimmuna och
neurodegenerativa tillstånd
samt slaganfall.

• Nya behandlingsformer, där
man inriktar sig specifikt på
rubbningar i apoptosmaskine-
riet, kan därmed bli aktuella.

• Familjär hemofagocyterande
lymfohistiocytos (FHL) är en
ovanlig immunologisk rubb-
ning hos barn som känneteck-
nas av dels en ansamling av
lymfocyter och makrofager i
inre organ, dels en avsaknad
av cytotoxisk T-cells- och NK-
cellsfunktion.

• FHL orsakas av perforinmuta-
tioner och utgör därmed ett
exempel på en sjukdom som
beror på för lite apoptos inom
immunsystemet.



formar leran till dess önskade form).
Apoptos är snarare en morfologisk be-
skrivning av en viss typ av naturligt fö-
rekommande celldöd och behöver inte
ske som en del av ett »utvecklingspro-
gram».

Att man gärna förväxlar dessa be-
släktade termer kan bero på att det
egentligen existerar två slags program,
dels ett program (eller en »klocka»)
som styr tidpunkten för apoptos under
utvecklingens olika faser, dels ett gene-
tiskt program som kodar för det maski-
neri som behövs för att apoptos ska ske
vid en viss tidpunkt. Det är detta maski-
neri som tilldragit sig ett sådant lavinar-
tat intresse under de senaste åren.

Det stora genombrottet kom då Hor-
vitz och hans kolleger under 1980-talet
fann att specifika gener styrde cellens
dödsprogram i den genomskinliga
rundmasken Caenorhabditis elegans [2,
3]. Detaljerade studier av denna primi-
tiva organism visade nämligen att det
under utvecklingen alltid dör exakt 131
av de totalt 1090 cellerna och att denna
naturliga celldöd regleras på samma sätt
som andra cellulära processer av en
unik uppsättning gener. Bland dessa är
ced-3 och ced-4 (ced, cell death abnor-
mal) att betrakta som »dödsgener» som
krävs för att celldöd ska äga rum, med-
an ced-9 skyddar mot celldöd.

Snart fann man motsvarande apo-
ptosgener även hos människan. Sålunda
liknar ced-9 den mänskliga överlev-
nadsgenen Bcl-2, medan ced-3 är be-
släktad med ICE (interleukin-1β con-
verting enzyme), vilken numera ingår i
en familj av proteaser som går under be-
nämningen caspaser, eftersom de är
cysteinberoende proteaser som klyver
efter aminosyran aspartat [2]. Vi vet
idag att de flesta apoptosstimuli leder
till aktivering av caspaser, vilket i sin re-
sulterar i de förändringar (kollaps av
cellens cytoskelett, desarmering av sig-
nalproteiner, sönderdelning av DNA,
blebbing osv) som kännetecknar apo-
ptos.

Mitokondrien har en central betydel-
se vid apoptos genom att denna organell
innehåller många faktorer som kan fri-
sättas och amplifiera apoptossignalen.
Mitokondrien är alltså inte bara viktig
som energiproducent utan gör även skäl
för benämningen »cellens giftkabi-
nett». Man fann nyligen den första hu-
mana ced-4-liknande molekylen, som
fick benämningen APAF-1 (apoptotic
protease-activating factor-1) och som
fungerar som en plattform för aktive-
ring av caspaser efter frisättning av fak-
torer från mitokondrien. Dessutom ver-
kar många av Bcl-2-familjens medlem-
mar just på mitokondrienivå genom att
stimulera eller hämma frisättningen av
apoptosframkallande faktorer [4].

Apoptos är alltså inte en passiv pro-

cess utan ett genetiskt reglerat program
som bevarats genom evolutionen och
som kommer till uttryck enligt ett be-
stämt morfologiskt mönster. Detta är
skälet till att apoptos brukar liknas vid
cellens »självmord»: varje cell uttryck-
er själv alla de komponenter som krävs
för att den ska effektuera sin egen un-
dergång.

När balansen störs
uppstår sjukdom
Cellens inneboende dödsmaskineri

kan skena iväg, och den senaste tidens
forskning har visat att en defekt regle-
ring av apoptos förekommer vid en rad
olika sjukdomstillstånd [5]. Enkelt ut-
tryckt kan man tänka sig att det vid en
del sjukdomar, såsom aids och neurode-
generativa tillstånd, sker en förlust av
celler till följd av för mycket apoptos
(eller apoptos som äger rum på fel plats
och vid fel tidpunkt), medan andra sjuk-
domar kännetecknas av för lite apoptos
och därmed överlevnad av celler som
normalt sett skulle dött (Figur 1). Till
den senare kategorin hör bland annat
autoimmuna sjukdomar och cancer (se
nedan).

Andra exempel på sjukdomar där
bristande kontroll av cellens »själv-
mord» (och därmed en förlust av ho-
meostasen) kan tänkas ha betydelse är
ateroskleros, osteoporos, ischemisk
hjärtsjukdom, slaganfall, ja kort sagt det
stora flertalet av våra vanligaste och
viktigaste sjukdomar [5]. Det finns även
data som tyder på ett samband mellan
apoptos och åldrande hos enklare orga-
nismer, och en nyligen publicerad stu-
die antyder att liknande samband kan
finnas även hos däggdjur [6].

Den stora utmaningen, själva den

gordiska knuten inom modern apoptos-
forskning, är emellertid hur man ska
kunna utnyttja kunskapen om apoptos-
mekanismer för terapeutiska ändamål
och samtidigt upprätthålla en tillräcklig
nivå av apoptos i intilliggande, »oskyl-
dig» vävnad. Med andra ord, hur ska
man kunna inducera apoptos selektivt
hos exempelvis tumörceller när alla
andra celler i kroppen är beroende av en
»lagom» nivå av apoptos?

Utan tvivel har dock den ökande
kunskapen om apoptos medfört nya in-
fallsvinklar vad gäller både uppkomst-
mekanismer och möjliga terapeutiska
åtgärder. Exempelvis kan det vid akut
slaganfall tänkas vara av värde att häm-
ma apoptos genom att administrera sub-
stanser som oskadliggör caspaser inom
det drabbade området i hjärnan. Vidare
har en grupp forskare i Lund nyligen
kunnat visa att caspashämmare förläng-
er överlevnanden hos embryonala nerv-
cellstransplantat, något som kan få stor
betydelse vid behandlingen av Parkin-
sons sjukdom [7].

Cytostatika stimulerar
till apoptos
I takt med att vår kunskap om apo-

ptos ökar håller vår syn på »cellgifter»
och deras verkningsmekanism gradvis
på att förändras. Vi vet nu att cytostati-
ka inte fungerar genom en inneboende
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Figur 1. Antalet celler i våra vävnader
avspeglar graden av både celltillväxt och
celldöd (apoptos), vilket här illustreras
med pilar av olika storlek. Under normala
förhållanden råder en balans, eller
homeostas, i vävnaden medan många
sjukdomstillstånd kännetecknas av
antingen för mycket eller för lite apoptos
och därmed en rubbning av
homeostasen.



ANNONS
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Figur 2. Vissa cytostatika verkar genom att stimulera
uttrycket av såväl Fas som Fas-ligand på ytan av
tumörcellen. Tumörsuppressorgenen p53 medverkar
till att reglera Fas på transkriptionell nivå. Tumörcellen
begår därefter antingen »självmord» eller signalerar
till apoptos hos intilliggande tumörceller. Resistens
mot cytostatika kan bero på rubbningar i Fas-
systemet.

Figur 3. Cytotoxiska T-celler och NK-celler kan inducera apoptos i sina
respektive målceller antingen genom Fas–Fas-ligandinteraktion eller
genom degranulering och frisättning av perforin och granzym B.
Genetiska rubbningar som sätter dessa apoptosmekanismer ur spel
förekommer hos såväl möss som människor. lpr = lymphoproliferation;
gld = generalized lymphoproliferative disease; ALPS = autoimmunt
lymfoproliferativt syndrom; FHL = familjär hemofagocyterande
lymfohistiocytos.

perforin



toxisk effekt utan som en signal till tu-
mörcellen att begå »självmord» genom
aktivering av caspaser [8]. Det torde
även vara bekant för de flesta läkare att
mutationer i tumörsuppressorgenen
p53, det mänskliga genomets »väkta-
re», är den vanligaste genetiska föränd-
ringen vid cancer hos människa [9]. p53
är en transkriptionsfaktor som under
normala förhållanden uttrycks i små
mängder i våra celler men som upp-
regleras vid cellulär »stress», exempel-
vis till följd av en cytostatikainducerad
DNA-skada, varvid p53 i sin tur kan re-
glera uttrycket av andra gener. Man an-
ser idag att denna p53-aktivering resul-
terar i att cellen antingen bromsas i en
viss fas i cellcykeln – varvid den kan re-
parera sitt DNA – eller, om skadan är
alltför omfattande, stimuleras till apo-
ptos. Detta utgör således ett exempel på
altruism på cellulär nivå till gagn för in-
dividen som helhet.

Bland de apoptosgener som regleras
av p53 kan nämnas Bax, en medlem av
Bcl-2-familjen, som verkar som en ant-
agonist till Bcl-2 och därigenom förmår
inducera apoptos i vissa celltyper [9].
En annan gen som regleras av p53 är Fas
(även känd som APO-1 eller CD95)
[10]. Fas uttrycks på ytan av celler i im-
munsystemet (se nedan) samt hos
många tumörceller och medierar apo-
ptos när Fas-ligand binder till cellen.
Man har nyligen visat att många cyto-
statika, däribland doxorubicin, meto-
trexat, etoposid och cisplatin, verkar ge-
nom att stimulera tumörceller till att ut-
trycka både Fas och Fas-ligand på cell-
ytan, varpå tumörcellen begår »själv-
mord» (Figur 2). Omvänt har man även
kunnat visa att resistens mot cytostatika
ofta sammanhänger med resistens mot
Fas-inducerad apoptos [11].

Resistens mot cytostatika är ett stort
kliniskt problem. En viktig fråga är om
man genom att manipulera tumörcel-
lens apoptosmaskineri kan öka dess sår-
barhet för cytostatika. Upptäckten nyli -
gen av survivin, ett apoptoshämmande
protein, antyder att detta kan komma att
utgöra en framkomlig väg. Survivin
skiljer sig från »klassiska» apoptos-
hämmande molekyler som Bcl-2 ge-
nom att inte uttryckas alls i normal väv-
nad men däremot i stora mängder i
samtliga vanliga humana tumörer ut-
gångna från tjocktarm, bukspottkörtel,
bröst, prostata och lunga [12]. Detta
faktum kan bidra till att förklara varför
många tumörer har nedsatt känslighet
för cytostatika, och det öppnar även
möjligheten att attackera tumörer som
annars är resistenta: om man lyckas in-
aktivera survivin i tumörceller kanske
dessa celler därmed kan göras mer
känsliga för »konventionella» cytostati-
ka.

Framtidens cancerbehandling kom-

mer troligen att inkludera en kombina-
tion av medel med olika angrepps-
punkter som är avpassade efter den en-
skilda tumörens egenskaper, exempel-
vis vad avser känslighet för Fas-medie-
rad eller p53-beroende apoptos ex vivo,
samt olika strategier för att minska ris-
ken för apoptos i »oskyldig» vävnad.

Programmerad överlevnad
i immunsystemet
Homeostasen inom immunsystemet

regleras till stor del genom apoptos.
Apoptos är sålunda viktig dels under ut-
vecklingen och inskolningen av lymfo-
cyter i tymus (central tolerans), dels hos
vuxna individer för eliminering av auto-
reaktiva och därför potentiellt skadliga
lymfocyter i cirkulationen (perifer tole-
rans). Dessutom verkar cytotoxiska T-
lymfocyter och NK-celler genom att in-
ducera apoptos hos infekterade eller
maligna celler.

Apoptos spelar även en avgörande
roll då immunsystemet skall »stängas
av» efter ett immunsvar mot virus och
andra inkräktare. Om så inte vore fallet
skulle vi snart översvämmas av aktive-
rade lymfocyter och slutligen gå under
till följd av den enorma bördan av cel-
ler. Apoptos i immunsystemet handlar
således til syvende og sidst om en pro-
grammerad överlevnad snarare än om
programmerad död.

Fas och Fas-ligand intar en ledande
ställning när det gäller regleringen av
apoptos inom immunsystemet [10]. Fas
uttrycks på ytan av aktiverade B- och T-
celler medan Fas-liganden huvudsakli-
gen återfinns på ytan av cytotoxiska T-
celler och NK-celler (båda molekylerna
kan, som nämndes ovan, även uttryckas
hos vissa tumörceller). Betydelsen av
Fas–Fas-ligandinteraktioner in vivo
framstod tydligt när man studerade två
möss som kännetecknas av spontan au-
toimmunitet och en överdriven ansam-
ling av lymfocyter, lpr (lymphoprolife-
ration) och gld (generalized lympho-
proliferative disorder). Nagata och hans
kolleger kunde nämligen visa att lpr-
möss har en mutation i Fas-genen med-
an gld-möss har en mutation i Fas-li-
gandgenen [10]. Både lpr- och gld-mös-
sen befanns ha en normal utveckling av
lymfocyter i tymus men en oförmåga att
upprätthålla perifer tolerans, och som
följd av detta ökade överlevnaden av
autoreaktiva B- och T-celler.

Ganska snart dök det upp rapporter
om barn med liknande besvär, dvs hepa-
tosplenomegali och lymfkörtelförsto-
ring till följd av en ansamling av T-cel-
ler samt autoimmuna symtom i form av
autoantikroppar, hemolytisk anemi och
glomerulonefrit. Dessa symtom, som
brukar sammanföras under beteckning-
en ALPS (autoimmunt lymfoprolifera-
tivt syndrom), visade sig hänga sam-

man med en defekt Fas-medierad apo-
ptos in vitroprecis som hos lpr-möss,
och man fann att detta hos de allra fles-
ta patienter berodde på mutationer i
Fas-genen [13]. Bland de hittills över
sjuttio beskrivna patienterna fanns dock
vissa individer som uppvisade en nor-
mal Fas-gen och trots detta hade nedsatt
Fas-medierad apoptos i både lymfocy-
ter och dendritiska celler [13]. Dessa
barn visade sig senare ha mutationer i
caspas-10, och man talar numera om
ALPS typ I och typ II för att särskilja
dessa båda grupper (Figur 3). Dessa
fynd visar hur viktigt det är med rätt dos
av apoptos vid rätt tidpunkt för att im-
munsystemet ska fungera och antyder
även att genetisk analys av apoptosge-
ner kan ha ett diagnostiskt och prognos-
tiskt värde.

FHL ovanlig
immundefekt hos barn
Familjär hemofagocyterande lym-

fohistiocytos (FHL) beskrevs för första
gången på 1950-talet och tillhör grup-
pen histiocytossjukdomar, som också
omfattar Langerhanscellshistiocytos
(tidigare benämnd histiocytosis X) och
maligna histiocytoser [14]. FHL har en
autosomalt recessiv ärftlighetsgång
och drabbar ungefär 1 på 50000 födda
barn i Sverige. Dessa barn insjuknar
vanligen under första levnadsåret med
hög feber, uttalad cytopeni och hepa-
tosplenomegali samt i många fall även
med neurologiska symtom [15]. Man
finner inga hållpunkter för malignitet.
Den histopatologiska bilden känne-
tecknas istället av en massiv infiltration
av lymfocyter och histiocyter i lever,
mjälte, lymfkörtlar och centrala nerv-
systemet. Hemofagocytos, där makro-
fager slukar framförallt röda blodkrop-
par, brukar ses i benmärg eller mjälte
(Figur 4). Till den kliniska bilden hör
dessutom hypertriglyceridemi och hy-
pofibrinogenemi samt höga nivåer av
inflammatoriska cytokiner [16]. Vidare
har man funnit att dessa patienter sak-
nar eller har mycket låg NK-cellsakti-
vitet och cytotoxisk T-cellsfunktion
trots ett normalt antal av dessa båda
celltyper [17].

Stora framsteg har gjorts på senare år
vad avser behandlingen av sjukdomen.
Tidigare dog dessa patienter vanligen
inom ett par månader efter diagnos men
idag överlever mer än hälften av barnen
tack vare en kombinationsbehandling
med cytostatika (etoposid), kortison
och immunsuppressiv terapi (cyklospo-
rin A) samt allogen benmärgstransplan-
tation [18]. För en mer ingående redo-
görelse för diagnostik och behandling
av dessa barn hänvisas till Henters och
medarbetares artikel i detta nummer av
Läkartidningen.

En grundläggande fråga förblev
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dock obesvarad: Vad är det som orsakar
den massiva ansamlingen av lymfocy-
ter och histiocyter hos dessa patienter?
Vi resonerade som så att detta helt en-
kelt kunde bero på för liteapoptos, dvs
det grundläggande problemet hos dessa
barn skulle kunna vara en rubbning av
homeostasen inom immunsystemet till
följd av en genetisk defekt i apoptos-
maskineriet. Ytterligare stöd för denna
hypotes var det faktum att dessa patien-
ter åtminstone till viss del liknade
ALPS-barnen (se ovan). Vi kunde dock
nyligen visa att neutrofila granulocyter
och lymfocyter isolerade från FHL-pa-
tienter såväl före som under behandling
med cytostatika har normal känslighet
för Fas- och etoposidinducerad apoptos
och att aktivering av caspaser sker pro-
gramenligt i dessa celler [19]. Dessa rön
visade således att FHL och ALPS är två
skilda tillstånd. Medan ALPS är en kro-
nisk autoimmun sjukdom som beror på
mutationer i Fas-systemet är FHL en
dödlig sjukdom med en rubbning av ho-
meostasen inom immunsystemet trots
normal känslighet för Fas-medierad
apoptos. Den oerhört effektiva behand-
lingen med etoposid talar också för att
celler hos FHL-patienter inte präglas av
någon inneboende resistens mot apo-
ptos. Snarare verkar det som om celler-
na inte förmår initiera sitt eget apoptos-
program utan sådana utifrån kommande
stimuli. Frågan som vi nu ställde oss var
om någon utlösande faktor, dvs en eller
flera molekyler som under normala be-
tingelser inducerar apoptos, saknades
hos dessa barn. Med andra ord kvarstod
hypotesen att FHL är en apoptossjuk-
dom.

Gåtan får en lösning
Cytotoxiska T-celler och NK-celler

kan som tidigare nämnts inducera apo-
ptos i sina respektive målceller genom
att uttrycka Fas-ligand på cellytan. Des-
sa båda celltyper har emellertid ytterli-
gare ett »vapen» till sitt förfogande, sk
lytiska granula. Dessa granula innehål-
ler dels perforin, en porbildande mole-
kyl som kan frisättas genom exocytos
och leta sig fram till målcellens mem-
bran, dels granzym B, ett proteas som
när det väl tar sig in i målcellen via per-
forinporen kan klyva och aktivera cas-
paser (Figur 3). Slutresultatet är således
detsamma oavsett om cellen använder
sig av Fas-ligand- eller av perforin–
granzym B-signalering, nämligen akti-
vering av caspaser inuti målcellen. Vi
misstänkte därför att den genetiska de-
fekten vid FHL skulle kunna ha med an-
tingen Fas-liganden eller någon kom-
ponent i perforin–granzym B-systemet
att göra.

I samarbete med flera andra forska-
re i Europa och USA publicerades ny-
ligen en studie som visade att perfo-

ringenen hos åtta patienter med FHL
var muterad, vilket resulterade i inget
eller mycket litet uttryck av perforin i
celler från dessa individer [20]. Den
låga NK-cellsaktiviteten hos dessa pa-
tienter kunde alltså förklaras med en
avsaknad av perforin, vilket i sin tur le-
der till att granzym B inte förmår ta sig
in i målcellen och inducera apoptos (Fi-
gur 3). Detta är första gången som man
hos människa har kunnat påvisa en per-
forindefekt. Dessutom visas för första
gången att perforinsystemet är involve-
rat inte endast vid oskadliggörandet av
onormala (infekterade eller maligna)
celler utan även vid nedregleringen av
normala, aktiverade celler i immun-
systemet.

FHL är sannolikt en heterogen sjuk-
domsgrupp, och pågående genetiska
studier i flera länder, däribland Sverige,
ger vid handen att FHL kan orsakas
också av andra nedärvda rubbningar i
immunsystemet. Ovanstående forsk-

ningsresultat visar trots detta att FHL är
att betrakta som en apoptossjukdom.
FHL är dessutom en av de få sjukdomar
vi idag känner till där man direkt kan
peka på var i apoptosmaskineriet felet
sitter.

Ständig dialog viktig
FHL är, liksom ALPS, ett ovanligt

tillstånd. Trots detta kan vi som läkare
lära oss mycket av dessa exempel. De
visar nämligen hur dagens (och gårda-
gens) grundforskning inom apoptos-
området kan bidra till att förklara klinis-
ka problem och, i förlängningen, leda
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Figur 4. Typiska kännetecken vid FHL är
en massiv infiltration i inre organ av
lymfocyter och histiocyter samt
hemofagocytos. Övre bilden:
finnålspunktion av mjälte hos en 18
månaders patient som visar tre
makrofager vilka fagocyterat framförallt
röda blodkroppar. Nedre bilden:
perivaskulär infiltration av lymfocyter och
histiocyter i hjärnvävnad från en FHL-
patient.

F
O

T
O

: Å
K

E
 Ö

S
T

, K
A

R
O

LI
N

S
K

A
 S

JU
K

H
U

S
E

T



ANNONS



till en förbättrad diagnostik och be-
handling av svåra sjukdomar. Dessa ex-
empel betonar även vikten av en ständig
dialog mellan å ena sidan kliniker som
kan formulera relevanta frågeställning-
ar och å andra sidan forskare som har de
nödvändiga redskapen för att besvara
dessa frågor.
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Summary

Apoptosis required for maintenance of
homeostasis:
Familial hemophagocytic
lymphohistiocytosis caused by too little
cell death

Bengt Fadeel, Jan-Inge Henter, Sten
Orrenius

Läkartidningen 2000; 97: 1395-1402.

Apoptosis or programmed cell death is es-
sential for the maintenance of tissue homeosta-
sis. Recent studies have implicated the dysregu-
lation of apoptosis in a plethora of human dis-
eases. Hence, perturbation of the death program
intrinsic to every cell may result in essentially
too little or too much apoptosis, which may in
turn lead to proliferative or degenerative dis-
eases respectively. In the present review, we
discuss our current molecular understanding of
the apoptotic process and its possible role in hu-
man disease, with particular emphasis on the
rare and invariably fatal disease of early child-
hood, termed familial hemophagocytic lym-
phohistiocytosis, in which mutations in the per-
forin gene were recently identified.
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