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nya rön

En ny princip för behandling av invasiva
jästsvampsinfektioner (orsakade av oli-
ka Candida-arter) består i tillförsel av en
monoklonal antikropp (Mycograb), rik-
tad mot cellväggsbeståndsdelen »heat
shock protein 90« (hsp90), tillsammans
med konventionell antifungal behand-
ling med amfotericin B (amB) i liposomal
beredning.

En dubbelblind studie utfördes för att
avgöra om amfotericin B plus fem dagars
behandling med Mycograb var överläg-
sen amfotericin B enbart vid kulturveri-
fierad invasiv kandidos. Primär effektva-
riabel var kliniskt och mykologiskt svar
dag 10. Fullständigt svar erhölls hos 48
procent (av 61 patienter) som fått amB
enbart jämfört med 84 procent (av 56) i
Mycograb-gruppen (P<0,001), kliniskt
svar hos 52 procent mot 86 procent
(P<0,001) och mykologiskt svar hos 54
procent mot 89 procent (P<0,001). Can-
dida-orsakad mortalitet var 18 respekti-

ve 4 procent (P<0,025), riskkvot för kul-
turverifierad utläkning av infektionen
var 2,3 (P<0,001). Biverkningarna var få.

Tillägg av Mycograb till lipidburet am-
fotericin B gav alltså signifikant förbätt-
rat kliniskt och odlingsresultat vid be-
handling av invasiv kandidos och efter-
liknar värdförsvarets naturliga skyddan-
de antikroppar som kan utvecklas vid
fungemi. Mycograb kan förhindra even-
tuell resistensutveckling mot andra anti-
fungala substanser och utgöra ett unikt
och mycket effektivt tillskott i arsenalen
av medel mot djup jästsvampsinfektion. 
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Ny princip för behandling av
jästsvampsinfektioner

Amyloid beta-peptider är centrala kom-
ponenter i de amyloida plack som orsa-
kar Alzheimers sjukdom. Nu har forska-
re från Holland studerat olika typer av
amyloid beta-peptider för att utröna de-
ras respektive roll i sjukdomsutveckling-
en. Man har studerat drygt 1 700 indivi-
der som betraktades som högrisk-
individer vad gäller att utveckla alzhei-
merdemens men som inte led av sjukdo-
men vid studiens början. Dessa fick läm-
na blodprov, varefter halterna av flera
amyloid beta-peptider analyserades. 

En uppföljning genomfördes efter
närmare tio år, varvid en dryg fjärdedel,
392 personer, hade drabbats av demens.
Det visade sig då att höga plasmakoncen-
trationer av amyloid beta-peptiden Abe-
ta 1-40 resulterade i ökad risk att drabbas
av demens, särskilt om de höga halterna
kombinerades med låga halter av pepti-
den Abeta 1-42. 

Forskarna konstaterar att mätning av
halterna av amyloid beta-peptider i plas-
ma kan vara en bra markör för att identi-
fiera individer som löper ökad risk för
alzheimer och som därmed skulle kunna
vara betjänta av behandling i tidigt ske-
de. Fler studier behövs dock för att utrö-
na sambandet mer i detalj, konstaterar
författarna vidare.
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Amyloid b-peptid
markerar demens

Tidskriften Lancet ägnar ett helt num-
mer åt HIV/aids i samband med det glo-
bala HIV-möte som hölls i Toronto den
13–18 augusti. 

Den prestigefyllda tidskriften lyfter
fram att priset för antiviral behandling
nu fallit till runt 1 000 kronor per patient
och år, vilket möjliggör användning av de
fram till nyligen så dyra preparaten i
tredje världen. Tidskriften lyfter också
fram den ökande roll inom finansiering
av HIV-bekämpning som privata givare
och donatorer nu spelar. Lancet applåde-
rar särskilt ett initiativ av bl a den ir-
ländska rocksångaren Bono. Initiativet,
vid namn Red, bygger på att få en mängd
företag att skapa produkter med röd färg
och skänka överskottet från dessa till
HIV-, malaria- och tbc-bekämpning i

tredje världen. Hittills har företag som
American Express, Armani och mobilte-
lefontillverkaren Motorola skapat »Red-
produkter« i form av röda kreditkort,
röda klädkollektioner och röda mobilte-
lefoner. Projektet har hittills dragit in

Lancet applåderar HIV-initiativ

WHO bedömer i en färsk rapport att rök-
ning är en kraftigt bidragande orsak till
för tidig död i utvecklingsländer. 15 pro-
cent av de män som dör i utvecklingslän-
derna gör det i komplikationer relatera-
de till tobaksrökning. Motsvarande siffra
för kvinnor är 9 procent. Rökning bidrar
också kraftigt till skillnader i mortalitet
bland olika socioekonomiska grupper. I
en studie som presenteras i Lancet visar

forskare att hälften av mortalitetsskill-
nader inom olika socioekonomiska grup-
per kan tillskrivas effekterna av rökning.
Resultatet står sig efter det att man ren-
sat för andra riskfaktorer. Den i Lancet
publicerade studien har tittat på mortali-
tetssiffror från England, Wales, Polen
och Nordamerika. Det är välkänt att to-
baksrökning i de flesta länder är vanliga-
re bland svagare socioekonomiska grup-

per. Författarna konstaterar att politiker
som vill utjämna skillnader i mortalitet
mellan olika socioekonomiska grupper
gör klokt i att fokusera kraftigt på att få
ned rökningen i utsatta grupper. 
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Rökning bidrar kraftigt till för tidig död i utvecklingsländer

drygt 70 miljoner kronor, som alltså ska
plöjas ned i sjukdomsbekämpning i fatti-
ga länder. Lancet hyllar projektet genom
att ha ett rött omslag på HIV-numret, vil-
ket sker för första gången i den anrika
tidskriftens 183-åriga historia. 
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Trendbrott i
Lancets histo-
ria. För första
gången är tid-
skriftens om-
slag i färg. Det-
ta för att hylla
initiativet
»Red«.


