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avhandling. Vid amyotrofisk late
ralskleros (ALS) angrips motorneuron i 
hjärna och ryggmärg, vilket leder till 
muskelförlamning och död, oftast i re
spiratorisk insufficiens. I patomorfolo
giska studier visas att enzymet super
oxiddismutas (SOD1) är felaktigt veckat 
och bildar aggregat/inklusioner i mo
torneuronens cytoplasma och cellkär
nor. 

Cirka 250 svenskar insjuknar årligen i 
ALS. I de flesta fall är insjuknandet spo
radiskt utan känd genetisk orsak. I 
minst tio procent av fallen finns ärftliga 
orsaker i form av genmutationer. Något 
botemedel finns inte. Sedan 1993 är det 
känt att en vanlig orsak till ärftlig ALS 
är mutationer i det antioxidativa enzy
met superoxiddismutas1 (SOD1). Muta
tionerna i SOD1genen leder till att pro
teinet får felaktigt veckad struktur och 
utvecklar en eller flera nya neurotoxis
ka egenskaper.

Det felveckade SOD1 hos patienter med 
sporadisk respektive familjär ALS utan 
SOD1mutationer har jämförts med ett 
muterat SOD1 vid en ärftlig form av 
sjukdomen för att söka svar på frågorna: 
Är SOD1 involverat i sjukdomsförloppet 
vid sporadisk och ärftlig ALS utan 
SOD1mutationer? Kan ickemuterat 
men felveckat SOD1 vara neurotoxiskt? 
Vilka celler i nervvävnaden är engage
rade? 

Resultaten visar att även hos patien
ter med sporadisk och ärftlig ALS utan 
SOD1mutationer finns felveckat SOD1
protein, som bildar 0,5–3 µm stora ag
gregat/inklusioner i neuronens cyto
plasma, axon och cellkärnor (se Figur). 
Även i omkringliggande vävnad, astro
cyter, oligodendrocyter och mikroglia, 
ses inklusioner av felveckat SOD1 i cell
kärnorna. 

Fynden är jämförbara med dem rörande 
ärftlig ALS, där den specifika SOD1mu
tationen D90A studerades. Man fann 
inklusioner av felveckat SOD1 i neuro
nen och utbredda förändringar i hjärn
barken, liknande dem man ser vid fron
tallobsdemens. Detta tyder på att det 
vid ALS och frontallobsdemens finns 
patomorfologiska förändringar i hjär
nan som liknar varandra och som kan 
vara två olika yttringar av samma sjuk
domsprocess. Resultaten kunde testas 
och bekräftas in vivo på transgena möss 
som överuttrycker humant SOD1pro
tein. Mössen utvecklade en ALSlik
nande sjukdom där aggregat/inklusio
ner av felveckat SOD1 sågs i nerv och 
gliaceller i hjärna och ryggmärg.

Sammantaget visar avhandlingen att 
felveckning av SOD1 förekommer vid 
alla former av ALS. Om det är aggrega
ten i sig och/eller små felveckade första
dier som är giftiga för cellerna återstår 
att precisera. Orsakerna till ALS är fort

farande okända, däremot har flera fak
torer och mekanismer föreslagits för 
patogenesen. Resultaten här visar att 
SOD1 kan ha generell betydelse för pa
togenesen vid ALS, antingen genom en 
direkt toxisk påverkan eller indirekt ge
nom att påverka andra proteiner och 
mekanismer i cellen. Behandling som 
angriper det felveckade SOD1 och be
gränsar dess utbredning skulle kunna 
vara ett sätt att bromsa/stoppa sjukdo
men och vara till gagn för patienter vid 
alla former av ALS.
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Felveckat protein funnet 
vid alla former av ALS

För att levertransplantation ska bli ak
tuell för patienter som drabbats av svår 
alkoholhepatit krävs ofta att personen i 
fråga kan visa att han eller hon kan hålla 
sig från alkohol under en längre period, 
ofta sex månader. Men då prognosen för 
sjukdomen är dålig har många redan 
hunnit avlida innan perioden är över. 

I New England Journal of Medicine 
presenteras en fransk studie där patien
ter med svår alkoholhepatit transplan
terats snabbt. 

De 26 deltagarna kom från sju olika 
centra och hade svår alkoholhepatit 
med kraftigt ökad risk att avlida (sk 
Lillepoäng ≥0,45; medianvärdet för pa
tienterna uppgick till 0,88) om de inte 

transplanterades. Det var första gången 
de drabbats av hepatit och de hade, vid 
sidan av hepatit, inga andra allvarliga 
sjukdomar. Samliga hade också genom
gått medicinsk behandling för sin hepa
tit med otillfredsställande effekt. Alla 
hade därtill bra socialt stöd, med famil
jemedlemmar som ställde sig bakom 
transplantationen. 

Levertransplantation skedde efter en 
mediantid på 13 dagar efter att den me
dicinska behandlingen avslutats på 
grund av dålig effekt.

Föga förvånande var överlevnaden be
tydligt bättre hos patienterna som 
transplanterats än hos patienterna med 
alkoholhepatit som inte fick transplan

Bra resultat av tidig levertransplantation vid alkoholhepatit

Konfokalmikroskopisk bild från en patient 
med sporadisk ALS. Bilden visar ett motor-
neuron och början av dess axon. Man ser 
ett stort antal inklusioner av felveckat 
SOD1. Skalangivare = 20 µm.

Levertransplantationens lyckade resultat 
kan tillskrivas stränghet i valet av patien-
ter.
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