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Nya rön

Manetprotein avslöjar patogener

17 alfa-hydroxyprogesteron
minskar risken för upprepad prematurförlossning

❙ ❙ Det är nu ett halvår sedan infektions-
sjukdomen SARS (Severe Acute Respi-
ratory Syndrome) drabbade mänsklig-
heten och lamslog flera områden i värl-
den. SARS sprids med ett vanligt för-
kylningsvirus, coronavirus, men den
stam av coronavirus som orsakar SARS
ger allvarligare symtom. Det unika med
SARS-epidemin är kanske framför allt
att den slog till med sådan kraft mot just
sjukhus och andra vårdinrättningar, vil-
ket ledde till en försvagning av det
system som är avsett att hjälpa de smit-
tade.

För att förhindra, eller åtminstone
mildra, liknande scenarier i framtiden
behövs bättre och snabbare metoder för
att identifiera de patogena organismer-
na. I en artikel i Science beskriver ett
amerikanskt forskarlag en metod för de-
tektion av coronavirus (SARS-virus),
Bacillus anthracis (mjältbrandsbakteri-
er) och variolavirus (smittkoppsvirus).

Metoden bygger på användning av B-
lymfocyter. Cellerna modifierades först

till att uttrycka aequorin, ett cytosoliskt,
kalciumkänsligt och luminiserande pro-
tein från Aequoria victoria, en manet.
Därutöver transfekterades B-lymfocy-
terna med DNA-sekvenser som kodar
för antikroppar som är specifika för re-
spektive patogen, dvs coronavirus, an-
traxbakterier eller variolavirus. 

Vad som händer när cellerna sedan
blandas med biologiska prov från pati-
enter som infekterats av endera mikroor-
ganism är att antikropparna i cellernas
membranyta binder till den patogena or-
ganismen, varvid ett intracellulärt ma-
skineri aktiveras. Detta leder till att kal-
ciumnivåerna i cellerna stiger och akti-
verar det kalciumkänsliga aequorinpro-
teinet, som i sin tur utstrålar ett ljus, vil-
ket enkelt kan detekteras.

Författarna kallar detektionssystemet
CANARY (cellular analysis and notifi-
cation of antigen risks and yields). För-
delen med CANARY, jämfört med
andra identifieringsmetoder, som kon-

ventionella immunologiska analyser el-
ler PCR (polymerase chain reaction), är
att det är signifikant snabbare och mer
känsligt. Sjukhusen bör därför kunna ef-
fektivisera screeningen av misstänkta
fall av infektionssjukdomar och samti-
digt spara både tid och pengar. 

Kontrollförsök har också visat att
metoden är mycket specifik. De trans-
fekterade lymfocyterna reagerade inte
på andra typer av mikroorganismer än de
de var konstruerade för. Liknande sy-
stem bör därför kunna utvecklas för
andra patogena organismer, vilket skul-
le kunna bidra till ett snabbare och mer
effektivt agerande vid liknande epidemi-
er i framtiden.

Ulrika Kahl

ulrika.kahl@mep.ki.se

Rider TH, et al. A B cell-based sensor 
for rapid identification of pathogens. 

Science 2003;301:213-5.

❙ ❙ Prematurförlossning – förlossning
före 37 kompletta graviditetsveckor – är
en vanlig anledning till perinatal morta-
litet och morbiditet. Frekvensen av pre-
maturförlossningar skiljer sig i olika po-
pulationer och skattas i Sverige till ca 5
procent av alla födslar. Om modern tidi-
gare är förlöst prematurt är risken vid
kommande graviditeter avsevärt ökad.
Olika material anger olika risktal, men
risken för återupprepning efter en pre-
maturförlossning torde ligga i storleks-
ordningen × 3–4. Olika strategier för att
minska risken för upprepning har för-
sökts, såsom liberalt insättande av toko-
lytika, antibiotika, självmonitorering av
uterusaktivitet m fl. Hittills har dock
ingen varit effektiv.

En behandlingsstrategi som visat sig
effektiv i en liten undersökning har varit
profylaktisk behandling med progeste-
ronkomponenter. Vi känner idag till nio
studier med begränsat material på denna
typ av behandling, men resultaten i des-
sa studier har inte varit helt entydiga. En
metaanalays kunde inte visa någon på-
taglig effekt på frekvensen av för tidig
födsel samt återupprepade missfall. Om
man däremot gör metaanalys bara på
studier som inkluderar 17 alfa-hydroxy-

progesteron (17P), som är en naturlig
metabolit av progesteron, kan man se en
signifikant reducerad frekvens av för ti-
dig förlossning. Den aktuella studien har
därför studerat denna behandling.

I en amerikansk multicenterstudie ut-
fördes en dubbelblind, placebokontrol-
lerad studie, som inkluderade kvinnor
med känd anamnes på tidigare spontan
prematurförlossning. Sammanlagt 19
centra var med, och patienterna gick in i
studien i 16:e–20:e graviditetsveckan.
De randomiserades i ett 2:1-förhållande
till injektioner av 250 mg 17P per vecka
eller till placebo. Patienterna behandla-
des med intramuskulära injektioner en
gång per vecka fram till och med vecka
36. Analysen av materialet gjordes med
s k intention-to-treat-princip.

310 kvinnor erhöll progesteron och
153 erhöll placebo. Grupperna är väl
jämförbara avseende tidigare obstetrisk
anamnes och karakteristika. Behandling
med 17P reducerade risken för prema-
turförlossning före 37:e graviditetsveck-
an med en relativ riskfaktor på 0,66, före
35:e veckan med en relativ riskfaktor på
0,67 och före 32:a veckan med en relativ
riskfaktor på 0,58. Barn till mödrar som
behandlats med 17P hade signifikant

lägre risk för nekrotiserande enterokolit,
intraventrikulär blödning och behov av
extra syrgas. Författarna konkluderar att
behandling med 17P resulterar i en sub-
stantiell reduktion av frekvensen åter-
upprepade prematura förlossningar och
minskad risk för allvarliga neonatala
komplikationer.

Resultaten är klart uppseendeväckande,
och det är ytterst angeläget att studien
upprepas i andra populationer. I USA är
frekvensen av prematura förlossningar
9–12 procent, vilket ska jämföras med
frekvensen i Sverige på 5 procent. Den
svenska frekvensen har legat stabil un-
der många år. Det är av stort intresse att
studien upprepas i ett skandinaviskt ma-
terial. Om man kan konfirmera dessa re-
sultat bör behandling med 17P bli en ru-
tinåtgärd vid omhändertagandet av möd-
rar med tidigare prematur förlossning.
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