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Interleukin-16 involverat vid 
tobaksorsakad luftvägsinflammation
❙ ❙ T-lymfocyter tros vara av fundamen-
tal betydelse för upprätthållandet av ett
adekvat immunförsvar hos människa.
Det är sedan tidigare känt att långvarig
exponering för tobaksrök leder till en ac-
kumulering av vissa, cytotoxiska T-lym-
focyter (CD8-celler) lokalt i luftvägs-
vävnad. Nyare studier har därtill indike-
rat att en motsvarande ackumulering av
hjälparceller (CD4-celler) föreligger vid
svår kroniskt obstruktiv lungsjukdom
(KOL). Laan och medarbetare [Thorax.
1999;54:911-6] har dessutom visat att
långvarig exponering för tobaksrök är
associerad med ökade nivåer av interle-
kin-16 (IL-16) i luftvägslumen och att
detta IL-16 korrelerar negativt med an-
delen lymfocyter i perifert blod. Fynden
är av mekanistisk relevans, eftersom IL-
16 är ett cytokin, vilket kan produceras
av CD8-celler och som rekryterar och
modulerar aktiviteten hos just CD4-cel-
ler.

Därför är det särskilt intressant att
Andersson och medarbetare nu i en ny
studie bekräftar ökade nivåer av IL-16 i
luftvägslumen hos människa vid långva-
rig exponering för tobakskrök och även
visar att det inte föreligger någon bety-
dande skillnad mellan rökare med och

utan luftvägssymtom (kronisk bronkit,
KOL) i detta avseende. 

Därtill visar Andersson och medarbe-
tare att vattenlösliga komponenter i to-
baksrök frisätter IL-16 genom en direkt
effekt på humana CD4- och CD8-celler,
samt att långvarig exponering för to-
baksrök är associerad med ett lägre ut-
tryck av IL-16 i lymfoid vävnad hos
människa.

Resultaten talar således för att långvarig
exponering för tobaksrök hos människa
har både lokala och systemiska immun-
modulerande effekter som omfattar T-
lymfocyter, redan innan kroniska luft-
vägssymtom uppträder. Huruvida dessa
mekanismer kan motverkas med farma-
ka för att normalisera immunförsvaret
vid kronisk bronkit eller KOL blir en
spännande frågeställning för framtida
studier.
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❙ ❙ Rethosta kan ibland vara lika fru-
strerande för läkaren att behandla
som den är för patienten att uthärda.
Mot den bakgrunden förstår man
varför den ansedda  FASEB Journal
(www.fasebj.org) expresspublicerat
denna studie.

En engelsk forskargrupp har med
en kombination av två kliniska och
två fysiologiska försök  kunnat påvi-

sa en uttalad och långvarig hostdäm-
pande effekt  av teobromin på både
experimentellt utlöst rethosta och de
nervbanor som leder hostreflexen.

Effekten var klart överlägsen ekviva-
lenta doser av kodein. Teobromin är
ett metylxantinderivat som finns i
höga koncentrationer i bl a kakao.
Preparatet användes som astmame-
del på åttiotalet.  Det ansågs som sä-
kert och biverkningsfritt men blev
utkonkurrerat av dagens mer  effek-
tiva bronkodilatatorer.

Efter det att man påvisat den
hostdämpande effekten på marsvin
och friska försökspersoner gjordes
försök på isolerad vaguspreparation.
Rethosta uppstår via en aktivering
av lungans sträckreceptorer och C-
fibrer, strukturer som innerveras av
vagusnerven. I både marsvins- och
humanpreparatet hämmade teobro-
min depolariseringen av vagusner-
vens sensoriska fibrer vid hostret-
ning. Författarna har alltså kopplat
kliniska observationer på människa
och försöksdjur till en etablerad
verkningsmekanism. I all enkelhet
ett skolexempel på överbryggande
forskning – fysiologiska rön med di-
rekta kliniska implikationer.

Att börja ge teobromin till patien-
ter är lite för tidigt – det krävs doku-
mentation av helt annan omfattning
för  receptbelagda läkemedel.

Samma restriktioner gäller dock
inte för vanliga födoämnen. Mörk
choklad innehåller teobromin i far-
makologiska koncentrationer.
Kanske något att tänka på  nästa
gång man själv får en besvärlig ret-
hosta .

Choklad 
mot svår hosta
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❙ ❙ Ren syrgas har länge använts vid åte-
rupplivning av nyfödda. Denna praxis
har ifrågasatts, initialt på basen av djur-
experimentella studier som visat sämre
överlevnad och större risk för hjärnska-
dor. Internationella riktlinjer för åter-
upplivning rekommenderade dock så
sent som 2002 användning av ren syrgas
– på basen av få kliniska data. 

Davis och medarbetare har nyligen
gjort en metaanalys av studier som jäm-
fört luft och ren syrgas vid återuppliv-
ning av huvudsakligen fullgångna ny-
födda. Fem randomiserade studier kun-
de inkluderas. I två av dessa studier är
Ola Didrik Saugstad från Oslo medför-
fattare, pionjär inom området reoxyge-
neringsskador och den som först ifråga-
satt användning av ren syrgas vid åter-
upplivning. Saugstad har gjort en egen
översikt och metaanalys baserad på ett
större patientmaterial än Davis’ och fin-
ner liknande resultat [Saugstad OD, et
al. Biol Neonate. 2004;87(1):27-34].

I ingen av de fem enskilda studierna i

Davis’ artikel, men väl i metaanalysen,
fanns en signifikant högre dödlighet i
syrgasgruppen. Uppföljningsdata till
18–24 månaders ålder presenteras bara
av Saugstad och medarbetare. Ingen
skillnad sågs i förekomst av cerebral pa-
res eller sen psykomotorisk utveckling. 

Författarnas försiktiga rekommendatio-
ner är att luft initialt skall användas vid
återupplivning av fullgångna eller näs-
tan fullgångna nyfödda, med tillägg av
syrgas om återupplivning inte ger 
snabbt resultat. Det är oklart om ren luft
skall användas till förtidigt födda barn
och barn med stor risk för pulmonell hy-
pertension.
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Luft i stället för syrgas 
vid återupplivning av  nyfödda?


