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Bruce A Beutler är amerikan, född 1957. Han 
är utbildad till läkare och sedan år 2000 pro-
fessor i genetik och immunologi vid Scripps 
Research Institute, La Jolla, USA. Han har ock-
så forskat vid bl a University of Texas i Dallas. 
Det var där han upptäckte LPS-receptorn.

Ralph M Steinman är biolog och läkare, 
född 1943 i Kanada. Han har forskat vid 
Rockefeller University i New York, där han är 
professor i immunologi och chef för ett cen-
trum för immunologi och immunsjukdomar.

Jules A Hoffmann föddes i Luxemburg 1941. 
Han är biolog och har till stor del bedrivit sin 
forskning vid universitetet i Strasbourg.  
Han har också varit ordförande för Franska 
vetenskapsakademin 2007–2008.
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Bilden visar en illustration av dendritceller, en ny celltyp som upptäcktes av Ralph Steinman 1973. På ytan av dendritcellerna finns de  
så kallade Toll-lika receptorerna, TLR. Jules Hoffmann och Bruce Beutler upptäckte att Toll-receptorn hos bananflugor och däggdjurens  
motsvarighet, TLR, får det medfödda immunförsvaret att aktivera inflammation. 
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R
edan det allra 
första Nobelpri-
set i medicin 
1901 gick till im-
munologisk 
forskning, och 
sedan dess har 

forskningen om kroppens 
försvar mot infektioner belö-
nats med en lång rad priser. 
Men trots att immunsyste-
met har studerats under mer 
än ett sekel har det länge va-
rit okänt vad som drar i gång 
immunförsvaret. Vaccintill-
verkare har till exempel länge 
varit medvetna om att det 
inte räcker med ett antigen 
för att få ett vaccin att funge-
ra bra, det måste dessutom 
till ett adjuvans. Men vad ad-
juvans exakt gör har varit 
oklart. 

Den ena halvan av årets med-
icinpris delas mellan två fors-
kare som visat var startknap-
pen för det medfödda im-
munförsvaret sitter. Jules 
Hoffmann upptäckte 1996 att 
bananflugor med mutationer 
på den så kallade Toll-genen 
blev ett lätt byte för svampar 
och bakterier. Han kunde 
visa att Toll-genen kodar för 
en receptor i många av krop-
pens celler som känner av pa-
togener och triggar i gång det 
medfödda försvaret. Utan 
Toll-receptorn slås immun-
försvaret inte på, och fienden 
får fritt fram.

Bruce Beutler upptäckte 
ett par år senare att möss har 
en liknande så kallade Toll-

lik receptor. När genen slogs 
ut kunde mössen utsättas för 
stora doser av lipopolysacka-
rid, som finns i gramnegativa 
bakteriers yttermembran, 
utan att drabbas av septisk 
chock. Även hos däggdjur 
spelar alltså Toll-lika recep-
torer en central roll i aktive-
ringen av immunförsvaret.

Totalt finns hos däggdjur 
ett drygt tiotal olika Toll-lika 
receptorer. Receptorerna 
känner igen övergripande 
mönster hos molekyler som 
är gemensamma för stora 
grupper av patogener. De 
flesta finns på cellytan, men 
några finns inne i cellerna. 
När en molekyl från en pato-
gen, exempelvis virus-DNA, 
binds aktiveras det medfödda 
immunförsvaret med dess 
breda ospecifika immunre-
aktioner som inflammation 
och bildning av antibakteriel-
la peptider.

Den andra halvan av årets 
medicinpris går till Ralph 
Steinman, för hans upptäckt 
1973 av en ny typ av immun-
celler, dendritcellen. Han vi-
sade att de har förmågan att 

aktivera T-celler, en central 
del av det förvärvade immun-
försvaret. Senare har forsk-
ning av Ralph Steinman och 
andra visat att dendriterna 
har Toll-lika receptorer på 
sin yta och att det är när pa-
togener binder till dessa som 
dendriterna aktiverar krop-
pens T-celler. Många adju-
vans fungerar genom att akti-
vera dendritcellerna just ge-
nom att binda till Toll-lika 
receptorer. De Toll-lika re-
ceptorerna fungerar alltså 
som en brygga mellan det 
medfödda och det förvärvade 
immunförsvaret.

Mutationer i gener som ko-
dar för Toll-lika receptorer 
kan medföra ökad infektions-
känslighet. Kronisk inflam-
matorisk tarmsjukdom har 
också kopplats till vissa gen-
varianter.

Toll-lika receptorer finns 
inte bara hos däggdjur och 
insekter utan liknande re-
ceptorer används även av 
växter i deras försvar mot in-
fektioner. Mycket tyder alltså 
på att de utgör en urgammal 
del av det medfödda immun-
systemet.

– Det är väldigt kul att just 
det medfödda immunsyste-
met fått Nobelpris. Det har 
tidigare varit lite på undan-
tag, utom kanske de senaste 
tio åren. Det har funnits i 
hundratals miljoner och lärt 
sig skilja på farligt och ofar-
ligt. Det är därför det reage-
rar mot bakterier och inte 
mot födoämnen, kommente-
rar Agnes Wold, professor i 
kliniska bakteriologi vid 
Sahlgrenska akademin, Göte-
borgs universitet.

Bland de kliniska applikatio-
ner årets Nobelpris lett till 
nämner Agnes Wold TNF-
blockad vid reumatoid artrit. 
Det pågår också kliniska pröv-
ningar som rör bland annat 
vaccin mot hepatit B och C. 

Terapeutisk vaccination 
mot cancer är ett område där 
det pågår forskning där man 
försöker öka effekten av vac-
cinerna med adjuvans som 
binder till Toll-receptorerna, 
för att därmed få cancercel-
lerna att framstå som farliga 
och därmed kickstarta im-
munförsvaret. 

Det är inte första gången 
forskning om Toll-genen be-
lönas med Nobelpriset. 1995 
fick Christiane Nüsslein-Vol-
hard priset för upptäckten av 
Toll-genens roll för embryo-
nal utveckling. Det var hon 
som gav genen dess namn, ef-
tersom bananflugor som 
hade en muterad Toll-gen såg 
så konstiga ut (»toll« på tys-
ka). n

Nobelpris för upptäckten av 
immunförsvarets startknapp 

Ralph Steinman död
En av årets Nobelpristagare, Ralph Steinman, 
avled fredagen den 30 september, bara tre 
dagar innan priset tillkännagavs och bara 
några timmar innan beslutet att belöna ho-
nom togs. Vid denna tidnings pressläggning 
var det oklart vilka praktiska konsekvenser 
dödsfallet får. Nobelpris kan i princip inte gå 
till avlidna. n 

Både det medfödda och det förvärvade immunförsvaret akti-
veras via ett litet antal ospecifika receptorer. För upptäckten 
av de så kallade Toll-lika receptorernas funktion belönas 
Bruce Beutler och Jules Hoffmann. Den tredje pristagaren, 
Ralph Steinman, belönas för upptäckten av dendritcellen.
text: michael lövtrup, karin bergqvist
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