
ella förändringarna i njuren, men inte
med de glomerulära [6, 8], ett häpnads-
väckande faktum om man anser att de
glomerulära förändringarna är primära. 

Slutligen bör det nämnas att experi-
mentell glomerulonefrit med allvarlig
njurskada är omöjlig att inducera med
realistiska immunologiska metoder
utan användning av Freund’s adjuvans.
Det ironiska är att denna substans, som
sedan ett halvsekel använts i de flesta
framgångsrika djurmodeller för att för-
stärka de immunologiska reaktionerna
är nefrotoxisk, och en injektion av
Freund’s adjuvans kan ensam, utan
samtidig immunisering, framkalla
membranös glomerulonefrit med avlag-
ring av komplement och antiglomerulä-
ra antikroppar i glomeruli [6, 8].

Kliniska k onsekvenser
De flesta kliniska och experimentel-

la studier pekar således på att avlagring-
arna av immunkomplex vid glomerulo-
nefrit är sekundära till den njurtoxiska
expositionen, vilket inte utesluter att
immunologiska reaktioner deltar i de
patogenetiska processerna. Ett snart pa-
radigmskifte förefaller angeläget, inte
minst av hänsyn till patienterna därför
att många observationer tyder på att
njurfunktionen kan bevaras om en even-
tuell exposition för njurtoxiska ämnen
upphör [9].

Referenser
1. Huber W, Conradt C, Dangl C, Misol F,

Brass H, Strauch M. Organische Lösemittel
und chronische Glomerulonephritis. Nieren
Hochdruckkrankh 2000; 29: 41-53.

2.Ravnskov U. Hydrocarbons may worsen re-
nal function in glomerulonephritis: a meta-
analysis of the case-control studies. Am J
Ind Med 2000; 37: 599-606.

3.Nuyts GD, van Vliem E, Thys J, de Leersnij-
der D, d’Haese PC, Elseviers MM et al. New
occupational risk factors for chronic renal
failure. Lancet 1995; 346: 7-11.

4.Nuyts GD, van Vlem E, de Vos A, Daele-
mans RA, Rorive G, Elseviers MM et al.
Wegener granulomatosis is associated to ex-
posure to silicon compounds: a case-control
study. Nephrol Dial Transplant 1995; 10:
1162-5.

5.Rosenman KD, Moore-Fuller M, Reilly MJ.
Kidney disease and silicosis. Nephron 2000;
85: 14-9. 

6.Ravnskov U. Non-systemic glomerulone-
phritis: Exposure to nephro- and immuno-
toxic chemicals is primary and predisposes
to immunologic harassment. Med Hypo-
theses 1989; 30: 115-22. 

7.Ravnskov U. Glomerular, tubular and inter-
stitial nephritis associated with non-steroi-
dal antiinflammatory drugs. Evidence of a
common mechanism. Br J Clin Pharmacol
1999; 47: 203-10.

8.Ravnskov U. The subepithelial formation of
immune complexes in membranous glome-
rulonephritis may be harmless and seconda-
ry to toxic or allergic factors. Scand J Immu-
nol 1998; 48: 469-74.

9.Ravnskov U. Hydrocarbon exposure may
cause glomerulonephritis and worsen renal
function. Evidence based on Hill’s criteria
for causality. QJM 2000; 93(8): 551-6.

LÄKARTIDNINGEN  •  VOLYM 97  •  NR  37  •  2000 3979
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Ny syntetisk DNA-analog 
bättre som antisenseverktyg

EEtttt  bbiioommaatteerriiaall  ssoomm  kkaann fungera som
ett underlag för växande nervceller har
tagits fram av Todd C Holmes och med-
arbetare vid New York University i sam-
arbete med Shugang Zhang vid Massa-
chusetts Institute of Techology. I framti-
den hoppas man att materialet ska kun-
na användas för transplantationer och
vävnadsuppbyggnad. 

Materialet består av syntetiska pepti-
der som håller sig en och en i vanligt
vatten. Men i närvaro av salt bildar pep-
tiderna på några miljondels sekunder ett
lager, som enligt Todd C Holmes liknar
»genomskinligt siden». Den exakta me-
kanismen för hur peptiderna polymeri-
seras i en saltlösning är ännu oklar. De
enskilda peptiderna är veckade och for-
mar så kallade beta-sheets. I en salthal-
tig vattenmiljö, där laddade joner före-
kommer, är det energimässigt mer för-
delaktigt för peptiderna att haka i var-
andra. På liknande vis som många små
legobitar kan sättas ihop till större sjok. 

På peptidlagret kan olika typer av
celler växa. Både vanliga laboratorie-
cellstammar och celler från primärkul-
turer. Nervceller som normalt sett är ex-
tremt kinkiga med vilken miljö de växer

i, frodas även de och visade sig också
kunna skapa fungerande synaptiska
kontakter med varandra. Djurförsök där
polymeriserade peptider injicerats i
muskelvävnad visade inga tecken på att
orsaka inflammationer. I preliminära
försök har man nu injicerat materialet i
hjärnan på möss och inte heller där ver-
kar det initiera ett inflammatoriskt svar.

De syntetiska peptiderna är helt risk-
fria att använda vad gäller överföring av
patogener. Peptiderna är också biolo-
giskt nedbrytbara till aminosyror inne i
kroppen, vilket gör dem lämpliga att an-
vända för transplantation. Holmes näm-
ner exempelvis större sår där bitar av
vävnad har förlorats. Peptiderna skulle
där kunna användas som ett slags fyll-
nadsmateriel och ett stöd för återväxan-
de celler. 

Hittills har man bara använt en slags
peptider som bildar ett homogent lager.
I framtiden kan man tänka sig att modi-
fiera dem och på så vis skapa ett materi-
al som ger en riktad cellväxt. 

PNAS 97:12;6728-33.
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Trots att antisense länge framstått som
en lovande terapiform finns idag bara
ett godkänt läkemedel som bygger på
denna teknik. Orsakerna har främst va-
rit tekniska problem. Medan vanligt
DNA snabbt bryts ned i kroppen, har de
DNA-analoger som hittills använts vi-
sat sig vara toxiska. Nu visar professor
Claes Wahlestedt och medarbetare vid
Karolinska institutet att en ny slags
DNA-analog, sk locked nucleic acid
(LNA), fungerer effektivt i antisense-
försök utan att ge några toxiska effekter
in vivo.

Antisensetekniken bygger på att man
blockerar tillverkningen av ett visst pro-
tein genom att binda upp mRNA intra-
cellulärt. Enkelsträngat DNA introdu-
ceras i kroppen och polymeren ska vara
komplementär med sense-mRNA. När
antisense-DNAt binder till mål-mRNA
blockeras translationen där ribosomen
omvandlar RNA till protein. Dessutom
aktiveras enzymet RNAse-H som bryter
ned det RNA som bundit till DNA.

Den nya DNA-analogen är termiskt
stabilare än vanligt DNA. På grund av
de dubbla furanosringarna har LNA
också en betydligt stelare struktur. LNA
binder därför effektivt till RNA, efter-

som den komplementära sekvensen ex-
poneras tydligt. I försöken användes
blandade antisense-sekvenser av både
LNA och DNA. 

För att testa effektiviteten gjordes
försök på råtta där antisense-sekvenser
mot delta-opiatreceptorn injicerades.
Efter att ha fått en opiatagonist doppa-
des råttornas svans i 52 ∞C vatten. Nor-
malt bedövas råttornas smärtförnim-
melser efter opiatbehandling, men nu
blockerades uttrycket av opiatreceptorn
effektivt och råttorna ryckte raskt upp
sina svansar ur det varma vattnet. För att
undersöka eventuella toxiska effekter
av LNA studerades också råttornas
kroppstemperatur och sedermera även
vävnaden kring injektionsställena utan
att avvikelser kunde hittas.

Claes Wahlestedt hoppas att anti-
sense-LNA kan komma att nyttjas tera-
peutiskt i framtiden. Men på kort sikt
kommer antisensetekniken främst att
användas som forskningsredskap.

– Med antisensetekniken kan vi en-
kelt in vivo studera vad som sker exem-
pelvis om en okänd receptor blockeras,
säger han.

PNAS 2000; 97:  5633-8.
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