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Lungforskning vid Lunds universitet

Temanummer:

Lungmedicinsk forskning
vid Lunds universitet

I detta nummer av Lung & Allergi- 
forum försöker vi spegla aktuell lung-
medicinsk forskning vid Lunds uni-

versitet. Redan på 900-talet (under den 
danska tiden) fanns motsvarigheten till 
ett universitet i Lund. Dagens univer-
sitet grundades 1666 i efterdyningarna 
till det trettioåriga kriget, delvis för att 
försvenska de motspänstiga invånarna i 
södra Sverige. Universitetets sigill med 
ett svärd- och bokförsett lejon samt devi-
sen Ad utrumque (”beredd till bådadera”) 
kan verka skräckinjagande och dessutom 
har vi fortfarande en fäktmästare anställd. 
Mycket har dock förändrats men inte all-
tid blivit mindre komplicerat. Lunds uni-
versitet finns numera också i både Malmö 
och Helsingborg. Samtidigt har Malmö 

numera ett eget universitet där man har 
bland annat tandläkar- och sjuksköter-
skeutbildning. För att ytterligare kompli-
cera sammanhanget är Lunds lasarett och 
Malmö Allmänna sjukhus (MAS) numera 
”ett” sjukhus; Skånes universitetssjukhus. 

Det finns en lång lungmedicinsk his-
toria i både Lund och Malmö där utveck-
landet av den moderna respiratorn och 
upptäckten av AAT-brist utgör viktiga 
milstolpar. DRACO och senare Astra-
Zeneca stod också för viktiga bidrag till 
lungmedicinen, till exempel i form av Tur-
buhalern. Tyvärr avvecklades AstraZeneca 
i Lund 2011 men lokalerna har utvidgats 
och hyser idag ett stort antal innovations-
företag (Medicon Village), bland dessa 
några med lungmedicinsk inriktning.

Det är fascinerande att se bredden hos 
luftvägsforskningen vid Lunds universitet 
som idag också sker på andra kliniker och 
akademiska avdelningar utanför den rent 
lungmedicinska. Vi hoppas att bidragen 
kan vara inspirerande och kanske också 
leda till ökade interaktioner och framtida 
samarbeten. Tyvärr var det några forskare 
som inte hade möjlighet att skriva bidrag 
och vi har nog i hastigheten glömt någon 
för vilket vi ber om ursäkt. Slutligen vill 
vi framföra vårt djupt kända tack till de 
som bidragit med sin tid, talang och en-
tusiasm!

ARNE EGESTEN och MARTIN WALLBERG
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Sänkt lungfunktion – en kraftfull riskfaktor 
för hjärt-kärlsjukdom och död

Att hjärtats och lungornas funktion är tätt sammankopplade och att sjukdom i ena 
organet också påverkar det andra har varit känt i många år. Redan i en artikel från 
1895 beskrev Alfred Lee Loomis hur ett försämrat blodflöde från hjärtat till lung-
orna kunde orsaka andfåddhet (1). Författaren kallade detta tillstånd för ”cardiac 
dyspnoea”, något som vi idag skulle beteckna som hjärtsvikt. Idag känner vi väl till 
att en nedsatt pumpkapacitet påverkar lungornas funktion. Vi har också lärt oss 
att en nedsatt lungfunktion är en kraftfull riskfaktor för en lång rad sjukdomar, 
inte minst när det gäller hjärt-kärlsjukdom. Men trots många års forskning om 
dessa samband så är det fortfarande oklart vilka de underliggande orsakerna är. 

i Malmö”, ”Förebyggande medicin” och 
”Swedish CArdioPulmonary bioImage 
Study, SCAPIS”. I dessa kohorter har del-
tagarna, utöver konventionell spirome-
tri, också undersökts med andra hjärt-
kärl och lungfunktionsundersökningar, 
såsom lung clearance index, CO diffu-
sionskapacitet och impulsoscillometri. Vi 
har tillgång till avancerad metabolomik, 
proteomik och genetik som kommer an-
vändas för att ytterligare belysa tänkbara 
orsakssamband. Vi har bland annat visat 
att de lungfunktionsnedsättningar som 
ökar risken för KOL delvis skiljer sig från 
de som ökar risken för hjärtinfarkt och att 

Numera har många befolknings-
studier visat att måttligt nedsatt 
FEV1 och FVC är riskfaktorer 

för hjärt-kärlsjukdom och död. Hjärt-
kärlsjukdom och lungsjukdom har utan 
tvekan många gemensamma riskfaktorer, 
såsom rökning, låggradig inflammation, 
fysisk inaktivitet och även vissa genetiska 
polymorfismer, men den ökade risken för 
hjärtkärlsjukdom har inte kunnat förkla-
ras av detta. Sambanden mellan lungfunk-
tion och hjärt-kärlsjukdom kompliceras 
också av det faktum att ett flertal mycket 
olika kardiovaskulära utfall har samband 
med lungfunktion, såsom ökad risk för 
hjärtinfarkt, stroke, diabetes, förmaks-
flimmer och ökad blodtrycksvariabilitet 
(2). På samma sätt är inte ”nedsatt lung-
funktion” ett enhetligt begrepp, utan 
innefattar en rad olika fenotyper (2,3). Det 
är noterbart att det framför allt är nedsatt 
FEV1 eller FVC som visat samband med 
kardiovaskulär risk i tidigare befolknings-
studier, medan obstruktiva nedsättningar, 
dvs sänkt FEV1/FVC kvot, oftast inte haft 
samma betydelse.

Många frågor återstår att besvara när 
det gäller lungfunktionens betydelse för 
hälsan. Vad är det egentligen som orsakar 
den ökade kardiovaskulära risken? Ned-
satt lungfunktion innefattar ett flertal 
olika fenotyper och vilka aspekter är det 
som har störst betydelse för hjärtkärlsjuk-
dom? Är det samma fenotyper som ökar 
risken att utveckla kroniskt obstruktiv 
lungsjukdom (KOL)? Dessa frågor stude-
rar vi i olika välundersökta befolknings-
baserade kohorter, såsom ”1914-års män 

Figur 1. Livets träd – från avhandling 
“Lung function and prediction of health 
outcomes in an urban population”.
Suneela Zaigham 2019.

Figur 2. Incidens av sjukhusinläggningar för KOL i relation till kvartiler av lung clearance 
index bland 55-åriga män (N=674) som följts prospektivt i upp till 44 år. 
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förhöjt lung clearance index är en riskfak-
tor för insjuknande i KOL (3,4, Figur 2). 
Ökad förekomst av ventrikulära arytmier 
tycks vara en av flera faktorer som för-
enar sänkt lungfunktion med ökad risk för 
hjärtsjukdom (5). 

Att tidigt identifiera individer med hög 
risk och att tidigt påbörja insatser för att 
förebygga fortsatt progress mot allvarlig 
sjukdom kommer sannolikt alltid vara 
viktiga nycklar för att minska sjuklighet 
och dödlighet i hjärt-kärlsjukdom och 
KOL. Vår förhoppning är att resultaten 
från våra studier ska kunna bidra till detta.
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Nya synvinklar på mastceller vid
kronisk luftvägssjukdom

En betydande del av patienterna med kroniska lungsjukdomar har symtom och 
därmed minskad livskvalitet, trots konventionell terapi. Detta beror till stor del på 
att vi fortfarande vet mycket lite om de patologiska processer som sker i lungan 
vid kronisk inflammation. Det är sedan länge känt att mastceller har en nyckelroll 
vid det allergiska svaret. På senare tid har man upptäckt att mastceller har betyd-
ligt fler och multifacetterade roller i immunförsvaret, något som sträcker sig långt 
bortom den allergiska reaktionen. Bättre kunskap om mastcellens plasticitet kom-
mer att förbättra insikten om potentiella fördelaktiga och skadliga effekter som 
denna cell kan ha vid kroniska lungsjukdomar.

V id allergisk astma spelar mastcellen 
och de proinflammatoriska ämnen 
som utsöndras från denna cell en 

grundläggande roll. Via aktivering av IgE 
på mastcellens yta utsöndras snabbt en 
stor mängd potenta ämnen såsom his-
tamin, enzym, cytokiner och kemokiner, 
lipid-mediatorer och tillväxtfaktorer (1). 
I vår tidigare forskning har vi upptäckt 
nya undergrupper av mastceller med oli-
ka egenskaper i den humana lungan (2). 
Mastceller har visat sig vara livsviktiga i 
immunförsvaret mot bakterier, virus och 
vid nedbrytning av toxiner (1). Mastcel-
ler kan även påverka tumörbildning och 
spridning av cancer. En annan huvud-
komponent i utvecklingen av kronisk 
lungsjukdom är en försämrad luftvägs-
barriär som utgörs av luftvägsepitelet. 
Detta producerar alltför stora mängder 
proinflammatoriska mediatorer som 
svar på olika stimuli hos patienter med 

kronisk lungsjukdom (3). Detta resulterar 
i en cykel av tidig och permanent lung-
skada. Luftvägsinfektioner tidigt i livet 
har förknippats med utveckling av astma 
hos barn, men anses även orsaka allvarliga 
försämringar av etablerad astmatisk sjuk-
dom (4). Mastceller som är belägna inne i 
epitelet är idealiskt placerade för att rea-
gera på olika skadliga ämnen och för att 
starta ett immunologiskt svar. Detta indi-
kerar en viktig interaktion mellan mast-
cellerna och epitelcellerna, men mycket 
är fortfarande okänt om detta samspel 
och dess implikation för progression av 
lungsjukdom.

Huvudsyftet med vår forskning är att 
definiera interaktionen mellan mastceller 
och epitelceller i patologiska miljöer som 
orsakar kronisk lungsjukdom. Det lång-
siktiga målet är att belysa mekanismerna 
bakom dessa sjukdomar vilket kan leda till 
bättre och mer effektiva läkemedel.

Mastceller försämrar luftvägsepitelets 
anti-virala försvarsegenskaper 
Patienter med astma drabbas ofta av epi-
sodiska försämringar, så kallade exacer-
bationer. Dessa orsakas ofta av virus och 
har en skadlig inverkan på sjukdomens 
utveckling. Luftvägsinfektioner leder till 
värre symtom hos dessa patienter jämfört 
med friska personer, men mekanismen 
bakom detta är till stora delar okänd. Vi 
har visat att antalet mastceller i epitelet 
ökar vid kronisk lungsjukdom (Figur 1). 
Data från vår grupp pekar på att stimu-
lering av epitelceller med ett mastcells-
specifikt enzym (tryptas) försämrar det 
antivirala svaret. Detta både genom att 
nedreglera utsöndringen av anti-virala 
faktorer men också genom att minska 
uttrycket av de receptorer som hjälper 
immunförsvaret att känna igen virus (Fi-
gur 1). Utöver detta leder tryptas till en 
överdriven immunförsvarsreaktion som 
kan skada lungan genom att rekrytera ett 
stort antal andra immunceller. Förbättrad 
kunskap om hur luftvägsepitelet reagerar 
på patogena stimuli i samband med den 
specifika inflammation som observerats 
vid sjukdomar med ökat antal mastceller  
så som astma kan leda till bättre och mer 
specifika behandlingar av denna patient-
grupp.

Lungforskning vid Lunds universitet



16 Lung & Allergiforum  •  Nummer 4/2020

Mastceller påverkar sårläkning och 
stör epitelets integritet 
Patienter med kronisk lungsjukdom har 
en störd barriärfunktion som medför 
ökad mottaglighet för farliga stimuli så-
som till exempel patogener, allergener och 
luftföroreningar. Detta leder till ett ökat 
inflammatoriskt svar i bronkialslemhin-
nan, vilket kan orsaka skador på vävna-
den. Mycket är okänt kring den direkta 
effekten av mastcellsspecifika enzym på 
sårläkning och barriärintegritet. För att 
studera detta undersöker vi sårläknings-
processer med en ny kraftfull metod, så 
kallad ”live cell imaging”. Det möjliggör 
långsiktig analys av levande celler i en 
fysiologiskt relevant miljö. Vår studie vi-
sar att tryptas främjar cellulär migration 
genom att både öka hastigheten på cel-
lernas rörelse och tillväxten av cellerna, 
vilket kan ge en snabbare läkningsprocess 
(Figur 2). Dock nedreglerar tryptas de 
protein som håller samman epitelcellerna 
till sammanhängande skikt (Figur 2). För 
att kunna läka skador måste celler lös- 
göras från varandra och tryptas ökar 
denna förmåga, men på bekostnad av 
barriärintegriteten. Följaktligen kan en 
överdriven mastcellsaktivering, som ses 
hos astmatiska patienter, leda till förlust 
av epitelets naturliga struktur och bar-
riärfunktion. Det är viktigt att få ökad 
kunskap om hur denna känsliga balans 
är uppbyggd om vi ska kunna förhindra 
skador i den astmatiska luftvägen.

Vår translationella forskning har en unik 
möjlighet att utöka förståelsen för sam-
spelet mellan luftvägsepitel och mastcel-
ler i den humana lungan; detta genom 
att kombinera experimentella modeller 
med undersökningar direkt i patienter 
med kronisk lungsjukdom. Vår forskning 
kommer att bidra med ökad kunskap om 
mastcellernas viktiga roll i den specifika 
patologin som ses vid några av våra van-
ligaste kroniska lungsjukdomar, och på 
lång sikt leda till bättre och mer specifika 
behandlingar av dessa sjukdomar.

Vår forskning är sponsrad av Vetenskaps-
rådet, Hjärt-Lungfonden, Vinnova, Kon-
sul Th C Berghs Stiftelse och Crafoordska 
Stiftelsen.

CECILIA ANDERSSON
Bitr. Universitetslektor 

Enheten för Respiratorisk Cellbiologi,
Experimentell Medicinsk Vetenskap,

Medicinska Fakulteten, Lunds universitet
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Figur 1.

Figur 2.

Referenser
1. Bradding P. Human lung mast cell heterogen-

eity. Thorax. 2009;64(4):278-80.
2. Andersson CK, Mori M, Bjermer L, Lofdahl 

CG, Erjefalt JS. Novel site-specific mast cell 
subpopulations in the human lung. Thorax. 
2009;64(4):297-305.

3. Davies DE. The role of the epithelium in air-
way remodeling in asthma. Proceedings of the 
American Thoracic Society. 2009;6(8):678-82.

4. Andersson CK, Iwasaki J, Cook J, Robinson P, 
Nagakumar P, Mogren S, et al. Impaired air-
way epithelial cell wound-healing capacity is 
associated with airway remodelling following 
RSV infection in severe preschool wheeze. Al-
lergy. 2020.

Lungforskning vid Lunds universitet



Lung & Allergiforum  •  Nummer 4/2020 17

Nya terapier vid antibiotikaresistent
tuberkulos

Den accelererade ökningen av antimikrobiell resistens (AMR) i varje land blir det 
största hoten vi står inför som ett globalt samhälle. Antibiotikaresistenta pato-
gener orsakar minst 700 000 dödsfall globalt per år, inklusive 230 000 dödsfall på 
grund av multiresistent tuberkulos. Den ökande dödligheten på grund av AMR kan 
orsaka 10 miljoner dödsfall varje år 2050, vilket gör utvecklingen av nya läkeme-
del till en brådskande prioritering. 

T uberkulos (TBC) orsakas av bakte-
rien Mycobacterium tuberculosis 
och är den infektionssjukdom som 

dödar flest människor på jorden. Man 
räknar med att en tredjedel av jordens be-
folkning bär på bakterien och att närmare 
två miljoner människor dör av TBC varje 
år. Ökningen av TBC i världen förklaras 
med att antalet resistenta TBC-bakterier, 
som inte går att behandla med vanliga 
antibiotika, stigit i alla länder. Förra året 
insjuknade 10.4 miljoner människor i 
TBC och av dessa fick 600 000 en infek-
tion med antibiotikaresistenta bakterier. 
TBC går ofta att behandla, men behand-
lingen är komplicerad, innefattar flera 
läkemedel och pågår i över sex månader. 
Kombinationsbehandling med flera pre-
parat med skilda verkningsmekanismer 
är nödvändig för att öka behandlings-
effekten och minska risken för resistens-
utveckling. Behandlingen mot TBC inleds 
med fyra preparat: isoniazid, rifampicin, 
pyrazinamid och ethambutol i två måna-
der följt av ytterligare fyra månader med 
isoniazid, och rifampicin, dvs sammanlagt 
sex månaders behandling.

För att behandla patienter med anti-
biotikaresistenta TBC-bakterier kan det 
behövas över två års behandling. Trots 
den långa behandlingstiden har man 
förra året lyckats rädda endast 54 % av 
patienterna med antibiotikaresistenta 
TBC-bakterier, medan man räknar med 
att rädda 83 % av patienterna med TBC-
bakterier som är känslig för antibiotika. 
TBC är en destruktiv sjukdom som även 
vid behandling ökar risken för perma-
nenta lungskador vilket kan påverka livs-
längden. Behovet är stort av alternativa 
behandlingar för att förhindra spridning 
och minska dödlighet.

Vi har tidigare identifierat nya substan-
ser, så kallade antibakteriella peptider, 
endolysiner från bakteriofager och inhi-
bitorer som blockerar TBC-bakteriens 
viktiga metallpumpar, vilka dödar resi-
stenta TBC-bakterier på helt olika sätt. 
Antimikrobiella peptider produceras i alla 
organismer, från däggdjur till växter, och 
fungerar som kroppens egna antibiotika 
då de dödar bakterier snabbt och effektivt 
med flera olika mekanismer. Vi har pep-

tider från svampen "Svart vårskål" (bild 
nedan), som har visat sig kunna elimi-
nera resistenta TBC-bakterier och Gram 
positiva bakterier. Vi har även identifie-
rat endolysiner och metallinhibitorer 
med mycket bra effekt på bakterier som 
Mycobacterium abscessus, en problema-
tisk bakterie hos patienter med cystisk 
fibros. Under den pre-kliniska utveck-
lingsfasen utvärderar vi den antimikrobi-
ella effekten av dessa nya biologiska mo-
lekyler i flera steg, mot resistenta kliniska 
bakterier både in vitro och in vivo, samt 
genom en utförlig toxikologisk säkerhets-
utvärdering. För att föra biologiska läke-
medel närmare en klinisk användning och 
för att öka patientanvändbarheten samar-
betar vi parallellt med grupper som hjäl-
per oss utveckla inhalationsformuleringar. 
Vi har nu kombinerat våra resurser och 
infrastruktur på universitet och sjukhus 
för att göra en bred satsning på att ut-
veckla, kombinera och formulera flera nya 
biologiska antimikrobiella läkemedel som 
alternativ till konventionella antibiotika 
för behandling av resistent TBC. Genom 
en samlad tvärvetenskaplig kraftansträng-
ning är vår målsättning att resultaten från 
detta samarbete kommer förbättra framti-
dens behandling av resistenta infektioner.

GABRIELA GODALY
Docent 
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glykobiologi (MIG)
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* CRT: chemoradiation therapy. 1. IMFINZI Summary of Product Characteristics. www.fass.se.

INDIKATION 
IMFINZI som monoterapi är indicerat för behandling av lokalt avancerad, icke-resektabel icke-småcellig 
lungcancer (NSCLC) hos vuxna vilkas tumörer uttrycker PD-L1 på ≥ 1 % av tumörceller och vilkas sjukdom 
inte har progredierat efter platinabaserad radiokemoterapi (CRT).

AstraZeneca AB • AstraZeneca Nordic-Baltic • 151 85 Södertälje • Tel: 08-553 260 00 • www.astrazeneca.se

IMPROVES OS AND PFS VS PLACEBO1

THE ONLY IMMUNOTHERAPY APPROVED IN STAGE III NSCLC FOLLOWING CRT*

 Detta läkemedel är föremål för utökad bevakning

Imfinzi® (durvalumab) 50 mg/ml, koncentrat till infusionsvätska, lösning, L01XC28, Antineoplastiska medel, monoklonala antikroppar, Rx, EF. 

Indikationer: IMFINZI som monoterapi är indicerat för behandling av lokalt avancerad, icke-resektabel icke-småcellig lungcancer (NSCLC) hos vuxna vilkas 
tumörer uttrycker PD-L1 på ≥ 1 % av tumörceller och vilkas sjukdom inte har progredierat efter platinabaserad radiokemoterapi (CRT). 

Dosering och administrering: Behandling måste sättas in och övervakas av en läkare med erfarenhet av cancerbehandling. Patienter med lokalt avancerad 
NSCLC ska utvärderas för behandling baserat på tumöruttryck av PD-L1 som bekräftats med en validerad analysmetod.

Varningar och försiktighet: Immunmedierade biverkningar kan uppkomma. För mer information kring hantering av dessa, se produktresumén.

Senaste översyn av produktresumén: 2019-11-21. För ytterligare information och priser se www.fass.se
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Aerosol i lungan

Finns något mer spännande än kombi-
nationen aerosol och lungor? Aerosol, 
alltså små partiklar som svävar runt i 
en gas. Vanligtvis handlar det om luft, 
med allt vad den kan innehålla av 
trafikavgaser, industridamm, vedrök, 
allergener, läkemedel, bakterier och 
virus.

Hälsoeffekter av aerosol har varit 
ett livaktigt forskningsämne vid 
Lunds universitet i mer än 50 år. 

Själv blev jag del av verksamheten när jag 
som doktorand i början av tjugohundra-
talet fick i uppdrag att utveckla en tek-
nik för detektion av hur luftföroreningar 
deponeras i lungorna. Den metoden blev 
senare fröet till AiDA (Airspace Dimen-
sion Assessment), som med hjälp av nano-
aerosol idag kan mäta förändringar i peri-
fera luftvägar med en precision på några 
enstaka mikrometer. Av allt att döma 
effektivt exempelvis för detektion av ti-
digt emfysem (1). Mer om detta i Kliniskt 
fysiologisk lungforskning av Per Wollmer 
i detta nummer.

Den här texten ska istället handla om 
ett annat aktuellt projekt som vi började 
fördjupa oss i parallellt med AiDA-arbe-
tet. En typ av inhalerade nanopartiklar 
som kan få mer dramatisk påverkan på 
lungan än alla andra: luftburna virus. 
Förvånansvärt lite forskning fanns inom 
det här området. Här öppnade sig alltså 
ett landskap där en lång rad stora forsk-

ningsfrågor inte bara låg obesvarade, 
utan ibland helt orörda och obefläckade 
av påflugna forskares närmanden. Vilka 
smittämnen finns i luft? Hur tar de sig 
dit? I vilken utsträckning sprids våra 
vanliga infektionssjukdomar via aerosol? 
Kan luftmiljön förklara något av säsongs-
variationen hos många infektionssjukdo-
mar? Vilka virus överlever en luftfärd? 
Hur skyddar vi oss mot inandad sjukdom?

Inte ens för en välkänd säsongsplåga 
som influensa fanns några särskilt bra svar.

Det första smittämne vi började under-
söka blev norovirus, orsaken till vinter-
kräksjuka. Vinterkräksjuka betraktades 
uteslutande som en kontaktsmitta. Men 
trots idogt handtvättande och noggrann 
hygien blev över tiotusen vårdanställda 
sjuka varje år, med tydlig koppling till pa-
tientkontakter. Kunde spridning av noro-
virus via aerosol vara en förklaring?

Ett antal kriterier måste uppfyllas för 
att luften ska fungera som smittväg (Figur 
1). Smittämnet måste (A) ha en någor-
lunda effektiv mekanism att bilda aerosol. 
Det måste vidare kunna (B) transporteras 
genom luft till en mottagare utan att (C) 
förlora sin infektionsförmåga. Därefter 
behöver det (D) nå en del av kroppen där 
det kan föröka sig. Slutligen måste också 
(E) mängden smittämne vara tillräckligt 
stor för att orsaka infektion. Särskilt det 
sistnämnda är långt ifrån alltid är själv-
klart vad gäller luft.

När vi började studera norovirus för ett 
knappt årtionde sedan var i princip alla 
komponenter av aerosolsmitta outfors-
kade. Ingen hade detekterat viruset i luft, 
tagit reda på om det klarade sig i aero-
solform eller om den inandade dosen var 
tillräcklig för att orsaka infektion. Sedan 
dess har vi kunnat påvisa samtliga dessa 
egenskaper (2). Vi såg en signifikant kopp-
ling mellan kräkningar hos patienter och 
norovirus i aerosolprover. Vi kunde be-
kräfta att virusaerosolen transporterades 
mellan rum på sjukhusavdelningar och att 
mängden var tillräcklig för att kunna or-
saka infektion hos personal som vistades 
i miljön under en hel arbetsdag. Effektiv 
translokation av inandat virus till mage-
tarm kunde förmodas vid partikeldepone-
ring i övre luftvägar. I labbet verifierade vi 
att norovirus, eller snarare den musvari-
ant av viruset vi använde som modell, be-
höll sin infektionsförmåga efter luftfärd. 

Med andra ord hade vi nu gjort det tro-
ligt att aerosol kunde utgöra en smittväg 
för norovirus, vilket gav upphov till en 
diskussion inom vårdhygien kring modi-
fierade skyddsåtgärder. Förhoppningsvis 
därmed även färre sjukskrivningar framö-
ver.

För ett par år sedan började vi vända 
blicken mot luftvägsvirus. I första hand 
influensa- och RS-virus. Vi satte därför 
upp mätutrustning vid infektionskliniker-

Figur 1. Kriterier för aerosolsmitta.
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na i Lund och Malmö. När covid plötsligt 
invaderade världen hade vi alltså redan vi-
rusmätningarna rullande där patienterna 
först mötte vården. Vi har nu samlat över 
500 luftprover med målet att identifiera 
de faktorer som styr mängden virus i 
luft: virusnivåer hos patienter; aerosol-
genererande procedurer; hygienrutiner; 
ventilation; luftfuktighet; symtom. Det 
mesta av vårt arbete kring covid är ännu 
opublicerat, men vi har i alla fall hunnit 
visa att tal och sång kan vara en riskfaktor 
för virusspridning, särskilt när ljudnivån 
är hög (3). En stor del av tiden sedan covid 
bröt ut har vi också behövt ägna åt an-
nat än forskning, som att bistå med mer 
praktisk information kring aerosol- och 
droppsmitta i särskilt vårdmiljö.
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Covid har gett oss anledning till för-
djupning i forskningsfrågor som tidigare 
ansågs ointressanta. Efter mindre än ett 
år med pandemin har samtliga faktorer 
för aerosolsmitta (Figur 1) bekräftats av 
forskargrupper runt om i världen.

Aerosol i lungan är ett viktigt ämne 
med vitt skilda tillämpningar. Här har 
bara nämnts några. Det finns inte heller 
utrymme här att räkna upp alla de krea-
tiva personer vi fått nöjet att samarbeta 
med längs vägen, men många tillhör den-
na tidskrifts läsekrets.

JAKOB LÖNDAHL
Docent i aerosolteknologi

Avdelningen för ergonomi och aerosolteknologi
LTH, Lunds universitet

jakob.londahl@design.lth.se

Tidig upptäckt av lungskada möjliggör en 
behandlingsplattform med mesenkymala 

stamceller 
ARDS, acute respiratory distress syndrome 
eller på svenska akut andningssviktsyn-
drom eller andnödssyndrom är ett till-
stånd med hypoxisk lungsvikt till följd av 
icke-hjärtrelaterat lungödem och diffus 
lunginflammation som ofta komplicerar 
annan sjukdom. ARDS har blivit högak-
tuellt i samband med COVID-19 pande-
min. Ett tillstånd som är liknar ARDS är 
PGD, primary graft dysfunction, eller på 
svenska tidig graft svikt som definieras 
av närvaron av diffusa lungopaciteter på 
lungröntgen och hypoxi utan annan iden-
tifierbar orsak, och utvecklas under de 
första 72 timmarna efter implantation av 
den nya lungan. Det typiska histopatolo-
giska mönstret för PGD är diffus alveolär 
skada liknande skadan som vid ARDS. 

Idag finns varken bra metoder att tidigt 
upptäcka vilka patienter som kommer 
utveckla svår ARDS eller PGD, eller ef-
fektiva behandlingar. Patienter med svårt 
ARDS och PGD behandlas i respirator. Vi 
har utvecklat en icke invasiv metod för att 
tidigt kunna diagnostisera både ARDS 
och PGD genom att mäta partikelflödet 
från luftvägarna under pågående respira-
torbehandling. 

I alveolerna finns ett tunt lager av 
vätska. Denna vätska består till stor del av 
olika proteiner så som surfaktanter. När 
man andas följer partiklarna med i utand-
ningsluften och det är dessa partiklar vi 
mäter. När en akut lungskada uppstår så 
som ARDS eller PGD förändras mängden 
och sammansättningen av proteinerna i 
det tunna lagret av vätska i alveolerna. 
Vi har i både pre-kliniska modeller och 
i kliniska studier kunnat visa att akut 
lungskada ger ett signifikant ökat parti-
kelflöde och att storleken på partikelflödet 
kan svara till storleken av lungskadan. Vi 
har studerat COVID-19 patienter som 
behandlats med ECMO (extra corporal 
membrane oxygenation) en slags extern 
hjälplunga som kan behövas när respira-
torvården inte räcker för att patienten ska 
överleva. Vi har då kunnat se att vi med 
hjälp av partikelflödet kunnat se progress 
respektive regress av lungskadan innan 
skillnader av förändringarna har kunnat 
påvisats på skiktröntgen (1-4). 

Vi har visat att vi med hjälp av partikel-
flödet från luftvägarna under respirator-
behandling tidigt kan upptäcka en lung-
skada. Tidig upptäckt ger den behandlan-

de läkaren bättre förutsättningar för att 
kunna sätta in behandling i ett tidigt sta-
dium. Tidig behandling har visat sig vara 
gynnsam både när det gäller överlevnad 
och den tid som man behöver behand-
las på sjukhus. Vi kan även samla in de 
partiklar som vi mäter och det möjliggör 
även en ytterligare dimension avseende 
upptäckt av biomarkörer vid lungskada, 
detta gör vi i samarbete med SciLife lab 
och Bio MS Lund. 

Vi är en translationell forskargrupp där 
fokus är att lösa kliniska problem genom 
grundforskning och därefter ta tillbaka 
grundforskningen i kliniken. Vi har nära 
samarbete med andra nationella och in-
ternationella forskargrupper. I våra pre-
kliniska ARDS och PGD lungtransplanta-
tionsmodeller skapar vi plattformar som 
möjliggör utvärdering av behandlingar. 
Vi värderar även lungan utanför kroppen 
fram för allt innan lungtransplantation. 
Lungan cirkuleras och ventileras utan-
för kroppen, metoden kallas ex vivo lung 
perfusion (EVLP) (figur 1). Metoden ger 
oss ytterligare en behandlingsplattform 
för att utvärdera olika behandlingar. �
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Vi har kunnat använda partikelflödet som 
indikator för diagnos som i sin tur ger oss 
en indikation för behandlingsstart. Vi fo-
kuserar på behandling med framför allt 
mesenkymala stamceller (MSC) och dess 
derivat för att behandla akut lungskada i 
de olika in vivo och ex vivo modellerna 
med sikte på klinisk implementation. 

MSC som cellterapi är speciellt intres-
santa då de har en vävnadsregenerativ 
kapacitet och uppvisar också immun- 
modulerande, antifibrotiska och mikro-
bicida effekter. MSC har vidare visat sig 
förbättra lungfunktionen i olika lung-
sjukdomsmodeller. Det finns även ett 
antal kliniska prövningar för olika sjuk-
domstillstånd som har kunnat validera 
säkerheten för MSC som behandling. 
MSC påverkas sannolikt av den specifika 
inflammatoriska miljön som de hamnar 
eller befinner sig i och kan då modifierar 

sina antiinflammatoriska effekter bero-
ende på omgivande miljö. 

Vi arbetar för att bättre förstå mekanis-
merna hur MSC utövar sin effekt i olika 
miljöer vid akut lungskada. En bättre för-
ståelse av dessa mekanismer är sannolikt 
avgörande för att kunna förfina MSC-
baserade cellterapier för lung- och andra 
sjukdomar såväl som deras potentiella 
användning som stödjande behandling 
under och efter transplantation.

Figuren visar till vänster ex vivo lung perfusion (EVLP) där lungan kan utvärderas ex vivo genom ventilation och cirkulation/perfusion. 
I modellen som kan användas både i prekliniska och i kliniska situationer skapas en behandlingsplattform för mätning av lungskada 
genom partikelmätning från luftvägarna och behandling av lungskadan med mesenkymala stamceller (MSC). Till höger ses medarbetare 
ur Lindstedt lab, från vänster Snejana Hyllen, MD, PhD, Martin Stenlo, MD, doktorand, Sandra Lindstedt, MD, PhD och PI för gruppen, 
Eva-Marie Braf, operations- och forskningssjuksköterska, Leif Pierre, PhD, Perfusionist, Haider Ghaidan MD, doktorand framför EVLP 
behandlingsplattformen. 

Referenser
1. Broberg E, Andreasson J, Fakhro M, Olin AC, 

Wagner D, Hyllen S, Lindstedt S. Mechanically 
ventilated patients exhibit decreased particle 
flow in exhaled breath as compared to normal 
breathing patients. ERJ Open Res. 2020;6(1). 

2. Broberg E, Hyllen S, Algotsson L, Wagner DE, 
Lindstedt S. Particle Flow Profiles From the 
Airways Measured by PExA Differ in Lung 
Transplant Recipients Who Develop Prima-
ry Graft Dysfunction. Exp Clin Transplant. 
2019;17(6):803-12. 

3. Stenlo M, Hyllen S, Silva IAN, Bolukbas DA, 
Pierre LT, Hallgren O, Wagner DE, Lindstedt 
S. Increased particle flow rate from airways 
precedes clinical signs of ARDS in a porcine 
model of LPS-induced acute lung injury. Am J 
Physiol Lung Cell Mol Physiol. 2020. 

4. Niroomand A, Hallgren O, Lindstedt S. Identi-
fication of Particles in Exhaled Air Using Mass 
Spectrometry. The Journal of heart and lung 
transplantation : the official publication of the 
International Society for Heart Transplanta-
tion. 2020;39(4):1.

SANDRA LINDSTEDT 
Professor och Överläkare i Thoraxkirurgi,

Skånes Universitetssjukhus i Lund, Sverige 
WCMM, Wallenberg Centre for Molecular

Medicine, Lund University 
Stem Therapy: National Initiative on Stem Cells 

for Regenerative Therapy 
LUCC, Lund University Cancer Centre 

IKVL, Institutionen för kliniska vetenskaper 
sandra.lindstedt_ingemansson@med.lu.se 

"Vi arbetar för att bättre förstå mekanismerna hur MSC 
utövar sin effekt i olika miljöer vid akut lungskada"
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Alfa-1-antitrypsinbrist:
den kliniska bilden och riskfaktorerna

Trots den extensiva forskningen om 
alfa-1-antitrypsinbrist som genomförts 
ända sedan upptäckten i början av 
1960-talet är dess naturalförlopp fort-
farande bristfälligt känt. 

V år forskningsmottagning finns i 
anslutning till Lungmottagningen 
på Skånes universitetssjukhus i 

Malmö. I forskargruppen ingår två do-
center, en post doc, tre doktorander, två 
sjuksköterskor och en forskningsadmi-
nistratör. Vi samarbetar med Kliniskt 
kemiska avdelningen, Avdelningen för 
bild- och funktion samt Mag- och tarm-
mottagningen i Malmö. Både kliniska 
forskningsprojekt och läkemedelspröv-
ningar ingår i verksamheten.

Alfa-1-antitrypsin (AAT) är ett anti-
proteas som syntetiseras huvudsakligen 
i levern. Dess viktigaste uppgift är att 
skydda lungvävnad mot neutrofilelastas 
(NE) som utsöndras från neutrofila leuko-
cyter. Vid svår AAT-brist (fenotyp PiZZ) 
är AAT-halten i plasma endast 10–20 % 
av normal nivå. Vid måttlig brist (PiSZ) 
är plasmahalten 30–40 % och vid lätt brist 
(PiMZ) 65–85 %. Vid AAT-brist är skyd-
det mot NE nedsatt, vilket innebär ökad 
risk för emfysemutveckling [1]. Fenotyp 
PiZZ innebär också ökad risk för lever-

sjukdom. Trots att AAT-brist orsakas av 
en singel gen-mutation varierar den kli-
niska bilden stort.

Sverige har sedan 1991 ett nationellt 
register över personer med säkerställd 
svår AAT-brist (PiZZ). Registret, som 
tillhör Lunds universitet, administreras 
på Avd. för lungmedicin och allergologi 
i Malmö. I oktober 2020 har totalt 1784 
PiZZ-individer inkluderats i registret (Fi-
gur 1). Registret fungerar som en bas för 
epidemiologiska och kliniska studier om 
AAT-brist. I framtiden inkluderas PiSZ-
individerna också i registret.

Följande forskningsprojekt pågår för 
närvarande:
Uppföljning av en kohort med AAT-brist 
identifierad vid neonatal screening jäm-
fört med en frisk kontrollgrupp
Under 1972–1974 screenades alla 200 000 
nyfödda barn i Sverige för AAT-brist, 
129 med svår (PiZZ) och 55 med måttlig 
(PiSZ) brist identifierades. Kohorten följs 
upp prospektivt, vart fjärde år i vuxen ål-
der. Kohorten är den enda i världen, som 
har identifierats vid födelsen och följts 
upp regelbundet. Vi har påbörjat uppfölj-
ningen vid 46 års ålder. Projektet ger unik 
information om AAT-bristens naturalhis-
toria och om riskfaktorer för lung- och 

leversjukdom vid bristen. Utifrån resultat 
av uppföljningarna kan riktlinjer för om-
händertagandet av bristindividerna ut-
vecklas. På längre sikt ger uppföljningen 
underlag för beslut om eventuell screen-
ing av AAT-brist, t.ex. hos riskgrupper el-
ler populationsscreening. Upp till 42 års 
ålder är icke-rökare friska (opublicerade 
data), men rökare hade tecken på KOL 
redan vid 38 års ålder.

Det kliniska förloppet samt risken för 
kardiovaskulära och andra sjukdomar 
vid svår AAT-brist i jämförelse med kon-
troller från svensk population
Projektet är ett samarbete med OLIN- 
studierna (Obstruktiv Lungsjukdom i 
Norrbotten) som har unika longitudi-
nella data om personer med kända 
rökvanor som är slumpvist utvalda från 
befolkningsregistret. Därför finns möjlig-
het att jämföra diagnoser, mortalitet och 
riskfaktorer för andra sjukdomar, t.ex. 
kardiovaskulära sjukdomar, hos PiZZ-
individer och kontroller med kända 
rökvanor. Vi har visat att PiZZ aldrig- 
rökare, som har identifierats via screen-
ing, har ingen ökad dödlighet jämfört med 
aldrig-rökare i svensk befolkning. Därför 
är tidig diagnostik av AAT-brist viktig för 
att förebygga sjukdomar, t.ex. genom att 
undvika rökning [2]. Vi har också visat att 
PiZZ-individerna har en lägre risk för att 
utveckla ischemisk hjärtsjukdom än kon-
trollpersonerna med kända rökvanor [3]. 
Preliminära resultat om tromboembolism 
visar, att PiZZ-individerna har ökad risk 
för utveckling av lungemboli och djup 
ventrombos jämfört med kontrollperso-
nerna från OLIN-studierna.

Leversjukdom vid svår AAT-brist (PiZZ)
Bakgrunden är att prevalensen av lever-
sjukdom hos vuxna PiZZ-individer är 
oklar och att det saknas riktlinjer för upp-
följning av bristindividernas leverfunk-
tion. I denna prospektiva case-control 
studie undersöker vi förekomsten av, och 
risken för, leversjukdom hos PiZZ-indivi-
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derna jämfört med slumpvist utvalda kon-
troller. Studiedeltagarna lämnar blodpro-
ver samt genomgår ultraljud av levern och 
Fibroscan. Uppföljning sker vart tredje år.

Lung- och leverfunktion hos personer 
med lätt AAT-brist (PiMZ)
Risken för KOL och leversjukdom hos 
personer med lätt AAT-brist (PiMZ) är 
oklar. I Sverige är prevalensen av fenotyp 
PiMZ mycket högre (4,5 %) än av PiZZ 
(0,006 %), varför det är viktigt att veta om 
fenotyp PiMZ är en riskfaktor för lung- 
eller leversjukdom. I studien inkluderas 
PiMZ-individer som är identifierade vid 
screening (t.ex. familjeundersökning) och 
slumpvist utvalda kontroller från befolk-
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ningsregistret. Studiedeltagarna lämnar 
blodprover, genomgår fullständig spiro-
metri och diffusionskapacitet, mätning av 
deposition av nanopartiklar i luftvägarna 
och kväveoxid (NO) i utandningsluften. 
Studien pågår.

Stort tack till Hjärt-Lungfonden, Svens-
ka Läkaresällskapet, SUS stiftelser och 
donationer och till alla läkare som rap-
porterar resultat till AAT-registret!

HANAN TANASH
Docent, överläkare
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Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund
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Hanan.Tanash@med.lu.se

Lungfysiologi och biomarkörer
vid obstruktiv lungsjukdom

Astma och KOL är heterogena obstruk-
tiva lungsjukdomar där ingen patient 
är den andra lik. Forskningen i vår 
grupp syftar till att förstå den pato- 
fysiologiska bilden bakom olika patien-
ters kliniska fenotyp och dess koppling 
till de inflammatoriska processer som 
ofta pågår i obstruktiva lungsjukdomar. 

Genom avancerade lungfysiologiska 
tester av patienterna har vi möj-
lighet att definiera den komplexa 

patofysiologiska bilden, med specifikt 
fokus på de perifera luftvägarna som är 
påtagligt involverade både i KOL och i 
okontrollerad astma. De tester patien-
terna genomgår är förutom sedvanlig 
spirometri även impulsoscillometri som 
mäter resistens och reaktans i luftvägarna, 
kroppspletysmografi som ger oss de totala 
lungvolymerna, diffusionskapacitetsmät-
ning som påvisar syreupptagningsförmå-
ga och alveolära volymer, samt kvävgas-
utsköljning (figur 1) som mäter lungornas 
ventilationsförmåga. I tillägg gör vi frak-
tionerad NO-mätning som påvisar in-
flammation i lungan, vilken kan estimera 
inflammationen specifikt i de alveolära 
och bronkiella delarna. 

I en stor allergenprovokationsstudie (1) 
har vi följt patienterna med kontinuerliga 
mätningar i upp till ett dygn för att stu-
dera den odefinierade och besvärande 

sen-reaktionen som uppkommer efter 
4–8 h hos cirka hälften av alla allergiska 
astmatiker. Här kunde vi tydligt se att de 
patienter som fick en sen-allergisk reak-
tion (late allergic reaction) fick en ökad 
påverkan i de perifera luftvägarna, mätt 
bland annat som ökad perifer resistens 
mätt med impulsoscillometri, och denna 
ökning i resistens fanns inte i de centrala 
luftvägarna (se figur 2 där total resistens, 

R5, visas i figur 2A och central resistens, 
R20, visas i figur 2B). Den ökade perifera 
resistensen vid den sena reaktionen bevi-
sar att de perifera luftvägarnas fysiologi 
påverkas av fördröjda processer baserade 
på cellulära mekanismer. I studien gjor-
des även bronkoskopi före och 24 h efter 
allergenprovokationen. Vi håller därför 
nu på att undersöka prover (plasma och 
BAL) från dessa patienter med avseende 

�
Figur 1: Kvävgasutsköljning.
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på cell-bild och inflammatoriska biomar-
körer för att klargöra inflammations-
mönstret vid astmareaktionen. 

En celltyp som vi tittar närmare på 
och som blivit mycket omdiskuterad på 
senare tid i relation till okontrollerad och 
svår astma är neutrofilen, och vi kan se 
ett större antal neutrofiler vid baseline 
både i bronklavage och vävnad hos pa-
tienter som får en sen-allergisk reaktion 
till skillnad mot dem som bara får en tidig 
allergisk reaktion. I tillägg har vi sett att 
mängden aktiverade neutrofiler (baserat 
på CD62L) ökar i blodet medan antalet 
inaktiva neutrofiler minskar i samband 
med den allergiska reaktionen. Vidare 
analyser visar att cirkulerande lösligt 
CD62L är konsekvent lägre i allergiska 
astmatiker med sen-reaktion än hos de 
med enbart en tidig reaktion, vilket kan 
påverka migrationen av neutrofilerna in 
till lungvävnaden. Dessa data antyder att 
neutrofiler uppför sig olika under olika 
subfenotyper av astma och vi fortsätter 
att undersöka neutrofilers roll och neu-
trofilrelaterade biomarkörer i allergisk 
astma, och hur de relaterar till astmans 
svårighetsgrad och kliniska fenotyper.

KOL är en annan obstruktiv heterogen 
lungsjukdom med ökande påverkan av de 
perifera luftvägarna ju svårare sjukdomen 
är. Med avancerade lungfysiologiska mät-
ningar och analyser har vi kunnat definie-
ra hur olika variabler varierar med ökad 
svårighetsgrad av KOL, och hur de sam-
varierar (2). Det är välkänt att exponering 
för cigarettrök är den dominerande orsa-
ken till KOL-sjukdom, och för att förstå 
mekanismerna bakom vad som orsakar 
KOL har vi jämfört KOL-patienter med 
friska rökare med liknande rökbörda. 
Vår hypotes är att individuella skillnader 
i tolerans mot den biologiska stress som 
sker vid rökexponering är associerad med 

genetisk variation, vilken ger upphov till 
bristande cellulära skyddsmekanismer 
hos de patienter som utvecklar KOL. Vi 
hoppas således kunna påvisa nya sjuk-
domsmekanismer och länkade biomarkö-
rer, och genom en grundlig karaktärise-
ring av kliniska KOL-fenotyper hoppas vi 
kunna hitta kliniska länkar till dessa olika 
genetiska varianter. Vi har i en initial stu-
die hittat en kandidatgen (SUMF-1, som 
translateras till ett bindvävsremodule-
rande protein) som är tydligt kopplad till 
KOL och delvis definierad KOL-fenotyp 
(3). Vi håller i nuläget på att analysera den 
cellulära stress-responsen vidare i celler 
från KOL-patienter och friska rökare för 
att kunna definiera fler potentiella gen-
kandidater relaterade till KOL-sjukdomen 
och hitta nya biomarkörer.

ELLEN TUFVESSON
Docent, Universitetslektor 

Lungmedicin och allergologi 
Institutionen för Kliniska vetenskaper, Lund 

Lunds Universitet
Ellen.Tufvesson@med.lu.se

Figur 2: Impulsoscillometri påvisar perifer resistens vid den sen-allergiska reaktionen.
R5 (A) och R20 (B) för patienter med endast tidig reaktion (λ=single responders) och för 
patienter med både tidig och sen reaktion (ο=dual responders) före och efter allergen-
provokation. β2, inhalation av 400 μg salbutamol, grått område markerat med ”Post-β2” 
indikerar mätningar som utförts under effekten av salbutamol. Data presenteras som 
median (IQR). * P <.05, ** P <.01, *** P <.001 för signifikant skillnad mellan grupperna.
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"Dessa data antyder att neutrofiler uppför sig olika
under olika subfenotyper av astma..."
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Lungans mikromiljö driver aktivt
progressen av lungfibros

Under rådande Covid-19 pandemi har lungan kommit i nytt fokus då vissa som 
insjuknar ser ut att få bestående förändringar på lungvävnaden. Förändringar som 
potentiellt kan utvecklas till lungfibros. I Gunilla Westergren-Thorssons forskar-
grupp inom lungbiologi vid Lunds universitet, arbetar ett 20-tal cellbiologer, ke-
mister, ingenjörer och läkare med att i detalj studera lungvävnadens mikromiljö 
och identifiera vilken betydelse dessa förändringar har vid lungfibros, en transla-
tionell forskning som förenar grundforskning med kliniken.

T rots att vi hela tiden andas in po-
tentiellt skadliga partiklar så har 
vår kropp en fantastisk förmåga att 

läka. Men hos patienter med kroniska 
lungsjukdomar, såsom idiopatisk lung-
fibros (IPF), uppstår över tid en obalans 
i läkningsprocessen som leder till bestå-
ende strukturella förändringar i lungan, 
så kallad fibros. Vår forskning visar att 
när lungans arkitektur och strukturella 
egenskaper, som elasticitet och styvhet, 
förändras induceras ett förändrat signa-
leringsmönster till de närliggande cellerna 
med ett överaktivt reparationssvar som 
resultat.

I den allvarliga och i dagsläget obotliga 
sjukdomen IPF, manifesteras ärrbildning 
initialt i lungans distala delar med kraftigt 
försämrad lungfunktion som följd. Basal-
membranet längs luftvägar och alveoler 
består av ett tunt lager bindväv, extracel-
lulärmatrix (ECM) som spelar en viktig 
roll i kommunikationen mellan epitelcel-
lerna och cellerna i den underliggande 
vävnaden. Med finansiellt stöd från bland 
annat Stiftelsen för Strategisk Forskning, 
Hjärt-Lungfonden och Vetenskapsrådet 
har vi kunnat visa att basalmembranet 
är kraftigt förändrat vid IPF och att in-
teraktionen mellan cellerna och den 
omgivande vävnaden är störd. I lungans 
mikromiljö finns mesenkymala stamcel-
ler (MSC) som vår grupp var först med 
att identifiera. Vi hyser stort hopp om 
att identifiera specifika subtyper av MSC 
med anti-inflammatoriska och regenera-
tiva egenskaper. Dessa skulle kunna an-
vändas i cellterapi eller stimuleras på plats 
i lungan för att återfå balansen i läknings-
processen och därmed förhoppningsvis 
hjälpa till att läka fibrosen. 

En särskilt intressant aktör med stor be-
tydelse för bindvävens omstrukturering 
är den mesenkymala fibroblasten. Den 
fibrotiska lungvävnaden är som tidigare 
nämnts stelare och kompaktare, något 
som ger tydliga avtryck på cellernas be-
teende. För att i detalj kunna studera 
samspelet mellan celler och ECM, har vi 
utvecklat en human 3D-modell som bi-
behåller den nativa miljön i lungan. Ge-
nom att odla celler från friska individer på 
tunna lungsnitt från både IPF-patienter 
och friska, fann vi att fibroblaster ompro-
grammeras till att börja producera ECM-
proteiner som efterliknar den miljö de be-
finner sig i. Specifikt var collagen IV och 
VI i basalmembranet tydligt förändrade. 
Vi fann även att celler i den fibrotiska 
miljön producerade mer av MMP-7 och 
CXCL-13, markörer som visats vara för-
höjda i blodet hos IPF-patienter. Resulta-
ten tyder på att vi har en kliniskt relevant 
modell som vi kan använda för att studera 
underliggande sjukdomsmekanismer. I 
samarbete med Prof. Magnus Sköld på 
Karolinska Institutet har vi nu gått vidare 
med en screening av serumprover uttagna 
från svenska lungfibrosregistret för att 
undersöka andra intressanta målprotei-
ner i syfte att identifiera nya potentiella 
biomarkörer för fibrosutveckling. Preli-
minära data tyder på att vi longitudinellt 
ser skillnader i samma markörer funna i 
3D-modellen som vid IPF (jämfört med 
friska individer). 

I ett nytt projekt, har vi börjat utreda 
vilka Covid-19 patienter som löper en 
ökad risk att utveckla kronisk lungfibros. 
Mycket tyder på att det finns överlappan-
de mekanismer mellan IPF och progres-

siv Covid-19. Denna potentiellt växande 
patientgrupp medför att vi på ett nytt sätt 
kan studera fibrosbildning i dess initiala 
skede, i motsats till IPF där patienterna 
diagnostiseras först efter flera års sjuk-
dom. Vår förhoppning är att kunna iden-
tifiera biomarkörer som kan användas 
för att förutsäga prognos och utvärdera 
terapier. Resultatet av projektet kan även 
på sikt ge upphov till nya individbaserade 
behandlingsstrategier och för att till ex-
empel påverka och balansera läkningspro-
cessen i form av nya läkemedel. 

Forskargrupp Lungbiologi

Prof. Gunilla Westergren-Thorsson
gunilla.westergren-thorsson@med.lu.se
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Illustration 1.

Illustration 2.

I den sjuka alveolen uppstår en obalans i läkningsprocessen som leder till strukturella förändringar med bland annat ett skadat basal-
membran och uppbyggnad av fibrotisk bindväv. Den förändrade mikromiljön påverkar mesenkymala stamceller och fibroblaster som 
i sin tur frisätter en rad faktorer. Dessa hoppas vi kunna identifiera, till exempel genom blodprov, för att upptäcka nya biomarkörer för 
diagnos och sjukdomsprogression.
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Kliniskt fysiologisk lungforskning

Aerosoler, ofta men inte alltid radioaktiva, har varit ett centralt tema för lung-
inriktad forskning inom klinisk fysiologi i Malmö. Det började för väldigt många 
år sedan med utveckling av rutiner för ventilationsscintigrafi som ett hjälpmedel 
i diagnostiken av lungembolisering. I samband med detta studerade vi också hur 
lösta substanser som andats in i aerosolform absorberas från lungorna. I experi-
mentella studier som gjordes i samarbete med flera andra grupper bl.a. i Rotter-
dam kunde vi visa att lungans surfaktantsystem har en central roll för att begränsa 
absorptionen av vattenlösliga substanser. Kunskapen från mätningarna med 
radioaktiva spårämnen kunde tillämpas på läkemedel. Vi kunde exempelvis visa 
att absorptionen av såväl bronkdilaterare som inhalerat insulin ökade hos rökare 
och vid fysisk ansträngning. 

F ör den som tittar mycket på bil-
der av lungorna efter inhalation av 
radioaktiva aerosoler följer ganska 

naturligt ett intresse för mekanismer 
för och konsekvenser av den regionala 
deponeringen av aerosoler. Vi har gjort 
många studier i samarbete med såväl lä-
kemedelsindustri som med aerosolfysiker 
vid Lunds tekniska högskola på detta om-
råde. Ur ett sådant projekt föddes idén till 
Airspace Dimension Assessment (AiDA). 
Jakob Löndahl vid tekniska högskolan 
hade i en studie av exponering för svets-
rök noterat att depositionen av nano- 

partiklar var lägre hos individer med KOL 
än hos friska. Över en kopp kaffe formu-
lerade vi ett koncept för att utnyttja detta 
för diagnostik av emfysem. Efter mycket 
arbete med teoretiska analyser (1), teknisk 
utveckling (2) och kliniska studier (3, 4) 
har vi nu en fungerande metod. Nano-
partiklar är så små att de diffunderar som 
gasmolekyler. I lungan kommer de därför 
att transporteras till de perifera luftvä-
garna och deponeras när de stöter på en 
vägg. Sannolikheten för att en partikel de-
poneras beror av uppehållstiden i lungan 
och på avståndet till väggarna. Om man 

standardiserar uppehållstiden kommer 
därför depositionen att ge information 
om avståndet till väggarna i de perifera 
luftvägarna (Figur 1). Undersökningen är 
enkel att utföra: patienten tar ett maxi-
malt andetag från en reservoar som inne-
håller en låg koncentration nanopartiklar, 
håller andan en given tid och andas ut. 
Partikelkoncentrationen mäts i inandad 
gas och i ett aveolärt gasprov. Procedu-
ren upprepas 4–6 gånger med olika and-
hållningstider mellan 5 och 12 s. Vi kan 
därefter beräkna radien av luftvägar på 
det djup i lungan där provet togs. Vid ett 
provdjup överstigande 1 L ligger radien 
ganska konstant hos friska individer vid 
ett värde av c:a 0,3 mm. Vi kan inte säga 
exakt var partiklarna deponeras, men di-
mensionen motsvarar terminala bronki-
oler i gängse lungmodeller. Hos patienter 
md KOL har vi som väntat funnit högre 
radie (Figur 2) och även en god korrela-
tion mot graden av emfysem mätt med 
CT. Vi arbetar vidare med ytterligare vali-
dering av metoden och teknisk utveckling 
mot ett kommersiellt instrument.

Figur 1. Principen för AiDA. Nanopartiklar diffunderar likt gasmolekyler i 
lungan. I en normal lunga (till vänster) är avstånden till väggarna i de peri-
fera luftvägarna korta och under en given tid av andhållning kommer en 
stor del av partiklarna att deponeras på väggarna. Partikelkoncentrationen 
i ett utandat gasprov blir därför låg i relation till den inandade koncen-
trationen. Vid emfysem (till höger) är diffusionsavstånden längre och en 
mindre andel av de inandade partiklarna deponeras.

Figur 2. Radien i perifera luftvägar mätt med AiDA hos 
patienter med måttlig KOL (FEV1 i genomsnitt 50 % av 
förväntad) och åldersmatchade kontrollpersoner. Även 
om inte alla patienter hade några betydande emfysem-
förändringar vid CT ses en betydande ökning av radien i 
perifera luftvägar.
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I gruppen använder vi även mer tra-
ditionella fysiologiska metoder i kliniska 
studier. I flera studier använder vi force-
rad oscillometri för att värdera den kli-
niska rollen för denna metod. Det är dels 
studier i specifika kliniska material och 
dels i epidemiologiska kohorter. Vi har ett 
mycket givande samarbete med Gunnar 
Engström, Hanan Tanash och Sölve Elm-
ståhl. Jag vill hävda att lungforskningen 
inom klinisk fysiologi kännetecknas av 
såväl bredd som djup.
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Bioteknik, 3D-bioprinting och studier av 
lungans regenerativa förmåga och

hantering av lungsjukdomar

Över tre miljoner människor dör varje år och över 60 miljoner människor lider 
över hela världen av kroniska lungsjukdomar. För närvarande finns det inget bote-
medel mot kroniska lungsjukdomar, inklusive kroniskt obstruktiv lungsjukdom 
(KOL), pulmonell hypertension och lungfibros. Lungtransplantation är det enda 
alternativet vid sjukdomarnas slutstadier och kompliceras ytterligare av brist på 
organ som är tillgängliga för transplantation. Femårsöverlevnaden efter transplan-
tation har legat på 50 % under det senaste decenniet. Nya alternativ behövs des-
perat för dessa patienter.

Den forskargrupp som leds av uni-
versitetslektor Darcy Wagner, 
Lung Bioengineering and Rege-

neration (LBR), etablerades 2017 i sam-
band med att hon då tilldelades medel 
från Wallenberg Centre for Molecular 
Medicine (WCMM) vid Lunds universitet 
och strax därefter erhöll medel från säväl 
Vetenskapsrådet som European Research 
Council Starting Grant. Dessa anslag bäd-
dade för en rivstart och gruppen som in-
ledningsvis bestod av 5 personer har nu 
vuxit till cirka 20 personer. Gruppen är 
både multinationell och tvärvetenskaplig 
med forskare från alla akademiska nivåer 
och representerar fler än 10 länder som 
involverar flera medicinska, naturveten-
skapliga och tekniska discipliner. Vi hu-

lungsjukdomar och för användning som 
plattformar för upptäckt av läkemedel och 
terapeutisk screening. 

Pågående projekt
En huvudsaklig målsättning i vår forsk-
ning är att skapa nya modeller av mänsk-
lig lungsjukdom i laboratoriet, eftersom 
det finns skillnader mellan animaliska och 
mänskliga lungor, vilket tydligt framgår av 
den nuvarande COVID-19-pandemin. Av 
pågående projekt handlar ett om att skapa 
”lung-on-a-chip” för att studera hur me-
kanisk ventilation påverkar olika celltyper 
(ledd av Dr. Sinem Tas, forskare) och ett 
annat handlar om att skapa en modell 
av cancer som förorsakar metastaser i 
lungan (ledd av Dr. Deniz Bölükbas, fors-
kare). Vi har även projekt som använder 
precisionsskurna lungskivor från donerad 
mänsklig lungvävnad från Lunds univer-
sitetssjukhus (ledd av Dr. John Stegmayr, 
forskare i samarbete med WCMM kli-
nisk medarbetare Dr. Sandra Lindstedt) 
där vi kan studera lungsjukdom i labora-
toriet direkt på mänsklig vävnad. I dessa 

serar i lokaler på Biomedicinskt Centrum 
(BMC) som ligger i nära anslutning till 
Skånes Universitetssjukhus i Lund.

Vårt arbete fokuserar på att förstå rol-
len för den extracellulära miljön för endo-
gen och exogen lungvävnadsregenerering 
i frisk och sjuk lunga. I synnerhet fokuse-
rar vårt arbete på design och användning 
av biologiskt och syntetiskt material för 
att med hjälp av bioteknik skapa ny lung-
vävnad för transplantation. En betydande 
uppgift då en mänsklig lunga består av 
runt 40 olika celltyper organiserade i en 
komplex och specifik struktur (se bild). 
Vi eftersträvar även att skapa nya model-
ler av mänsklig lungvävnad för att mins-
ka djuranvändningen, bättre förstå hur 
regenereringsprocesser störs i kroniska �
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projekt strävar vi efter att använda dessa 
modeller av mänsklig  lungvävnad för att 
identifiera och validera lovande terapier. 
En aktiv huvudinriktning i dessa projekt 
är att miniatyrisera modellerna så att vi 
kan testa tusentals föreningar åt gången.

I andra projekt i labbet är vi mer foku-
serade på att bättre förstå hur lungan blev 
sjuk i första hand. Här fokuserar laborato-
riet på två kroniska lungsjukdomar: KOL 
och IPF (Idiopathic Pulmonary Fibrosis). 
Målsättningen är att bättre förstå rollen 
för till exempel partiklar som hålls kvar 
i lungorna hos patienter med KOL (från 
miljön eller från rökning) eller rollen för 
specifika cellsignaleringsvägar (t.ex. HIP-
PO signalering) och om dessa kan vara 
nya mål för läkemedel. Dessa projekt leds 
av doktoranderna Iran Augusto Neves da 
Silva respektive Hani N. Alsafadi.

Slutligen är vi i vissa projekt intressera-
de av att använda metoder för regenerativ 
medicin för att återställa lungfunktionen 

genom stamcellsterapi (Dr. Deniz Bölük-
bas) eller genom 3D-bioprinting av nya 
lungor (Martina De Santis doktorand). 
Här utvecklar vi innovativa biomaterial 
som kan användas för att generera ny 
lungvävnad i kroppen för patienter med 
KOL eller för att en dag skapa en helt ny 
lung med 3D-bioprinting.

Covid-19
I samband med utbrottet av den pågå-
ende globala pandemin Covid-19 har vi 
tilldelats anslag för att utforska hur vi kan 
studera Covid19-infektion i våra lung- 
modeller och använda dessa som po-
tentiella verktyg för att identifiera lä-
kemedel för behandling av Covid-19. 
Eftersom det är stora skillnader mellan 
olika arters lungor begränsas möjlighe-
ten att studera detta, men med stöd av 
medel från SciLifeLab, Vinnova, Knut och 
Alice Wallenbergs Stiftelse, Crafoordska 
stiftelsen och Alternatives Research & 

Development Foundation (ARDF) hoppas 
vi kunna utveckla en modell där vi i labbet 
låter viruset infektera human lungvävnad 
för att därefter studera det i upp till två 
veckors tid. Modellen som ska tas fram 
bygger även på att vi fryser ner vävnaden 
så att den kan användas precis då den be-
hövs (Dr. John Stegmayr). Till exempel i 
början av eventuella framtida pandemier, 
för att i ett tidigt skede kunna förstå sjuk-
domen, ta fram anpassade läkemedel så 
som vaccin och immunmodulerande lä-
kemedel och på så sätt stoppa sjukdomen 
i en tidig fas. 
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Vänstra lungloben från en mus visualiserad med ett light-sheet mikroskop.
(A) 3D-visulaisering av hela lungloben. (B) Ett optiskt plan genom lungloben.
(A och B) Bilderna har modifierats (inkl. filtrerats) med mjukvaruprogrammen Fiji, arivis 
Vision4D och Photoshop. Bilderna krediteras John Stegmayr (LBR, Lunds universitet) och 
Jonas Ahlstedt (LBIC, Lunds universitet).
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"En aktiv huvudinriktning i dessa projekt är att miniatyrisera modellerna 
så att vi kan testa tusentals föreningar åt gången."
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Avancerade molekylära tekniker för att definiera 
antikroppsrepertoaren hos allergiker

En av nyckelkomponenterna i typ 1 allergi är antikroppar av IgE-typ, vilka produ-
ceras av B-celler. När sådana antikroppar binder specifikt till ett allergen kan de 
aktivera mastceller som då frisätter substanser såsom histamin, vilket ger upp-
hov till allergisymptom, exempelvis hösnuva, astma eller anafylaktisk chock. Ofta 
behandlas allergi enbart symptomatiskt. Allergenspecifik immunterapi (AIT), där 
patienten under en längre tid regelbundet utsätts för små mängder allergen, har 
dock blivit en allt vanligare behandlingsmetod som påverkar själva sjukdoms-
förloppet, bland annat genom att styra om kroppens B-celler till att generera 
allergenspecifika antikroppar av andra klasser än IgE. Det saknas dock fortfarande 
mycket molekylär kunskap om både sjukdomen i sig och de biologiska effekterna 
av behandlingen. Vi studerar därför repertoaren av antikroppar hos allergiska 
individer, genom att applicera ett flertal olika tekniker, för att beskriva antikropps-
repertoarernas egenskaper samt hur dessa påverkas av behandling med AIT.

Studier av antikroppsrepertoarer 
utgår ofta ifrån transkriptdata ge-
nererad med hjälp av Next Gene-

ration Sequencing (NGS)-teknologi. Med 
utgångspunkt i sådan data, genererad från 
blod-, nässlemhinne- och benmärgspro-
ver, studerar vi hur IgE-producerande B-
cellskloner utvecklas hos allergiker. I sam-
arbete med en forskargrupp på Stanford 
University, ledd av Scott Boyd, analyserar 
vi patientprover som samlats in löpande 
under behandling med AIT, och kan på 
så sätt följa sådana B-cellskloner, hur de 
påverkas under behandlingen och hur de 
relaterar till B-celler som producerar anti-
kroppar av andra typer, framförallt IgG 
och IgA [1]. 

Eftersom transkriptdata inte innehåller 
någon information om specificiteten hos 
de antikroppar som de kodar för använder 
vi oss av kompletterande analyser för att 
identifiera allergenspecifika antikroppar i 
datamaterialet. En sådan teknik är fagdis-
play. Patientmaterial används för att skapa 
antikroppsbibliotek som därefter screenas 
för att återfinna kloner med specificitet 
mot enskilda allergener [1]. Selekterade 
antikroppar sekvenseras för att matchas 
med transkriptdata samt produceras för 
att möjliggöra en analys av deras bind-
ningsegenskaper och biologiska effekter. 
Vi kan genom att nyttja styrkorna hos 
dessa komplementära teknologier följa 
utvecklingen av allergenspecifika kloner 
under pågående AIT. Vi har också använt 
tekniken för att identifiera s.k. stereotypa 
antikroppar, d.v.s. likartade antikroppar 
som bildas i många av de individer som 

utvecklar ett immunsvar mot ett visst an-
tigen, i detta fall mot timotejallergenet Phl 
p 2. Stereotypa antikroppar förekommer 
i många antikroppssvar men har hitin-
tills bara identifierats i ett mindre antal 
fall med koppling till allergisk sjukdom. 
Sådana stereotypa antikroppar har vissa 
tydligt definierade egenskaper, exempel-
vis ursprung i vissa specifika antikropps- 
gener och särskilda aminosyror i den 
annars mest varierade regionen i anti-
kroppar, CDR3 [2], karaktärer som vi 
kan analysera ytterligare med maskin-
inlärningsbaserade beräkningar. Efter-
som stereotypa antikroppar återfinns hos 
många individer kan de framöver vara av 
särskild relevans för utveckling av prog-
nostiska biomarkörer t.ex. med koppling 
till utfallet av AIT.

Eftersom de två identiska tunga kedjorna 
och de två identiska lätta kedjorna som 
utgör en antikropp kodas separat ger 
varken vanlig gensekvensering eller fag-
displayteknologi någon information om 
vilka tunga och lätta kedjor som tillsam-
mans utgör kompletta antikroppar hos 
den studerade individen. Därför analy-
seras ofta enbart den tunga kedjan vil-
ket, trots att denna kedja ofta definierar 
merparten av antikroppens specificitet, 
medför att relevant information går för-
lorad. I ett pågående projekt adresserar 
vi denna problematik. Genom att nyttja 
single-cellsekvensering analyserar vi pa-
rade tunga och lätta kedjor i enskilda B-
celler. Tillvägagångssättet kan ge en mer 
fullständig bild av dessa antikroppar och 

deras reaktivitet. Single-celldata kombi-
neras dessutom med konventionell NGS-
data vilket möjliggör för oss att i mycket 
större skala både beskriva och analysera 
allergenspecifika antikroppar i detalj samt 
att följa hur dessa antikroppar utvecklas 
hos allergiker över tid, t.ex. i samband 
med AIT.

Samtidigt som gensekvensering inne-
burit en revolution för omfattande ana-
lys av antikroppskodande gener så har 
immunokemiskt baserad epitopmapping 
genomgått en omfattande utveckling. Ef-
tersom AIT visat sig inducera antikroppar 
riktade mot s.k. linjära epitoper hos vik-
tiga gräs och björkpollenallergener kan vi 
nu stödja fynd erhållna genom gensekven-
sering med omfattande beskrivningar av 
hur patienters antikroppsreaktiviteter ut-
vecklas [3]. När motsvarande teknologier 
finns tillgängliga för att analysera epitop-
specificiteten hos antikroppar som kän-
ner igen komplexa, konformationsbero-
ende strukturer på allergener, så kommer 
vi att vara i en ännu bättre position för att 
kunna bedöma utfallet av antikroppssvar 
kopplade till allergisk sjukdom och ett 
positivt utfall av AIT, genom att utnyttja 
de kombinerade styrkorna hos alla dessa 
olika avancerade teknologier. 
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Luftvägsinfektioner och inflammatoriskt 
svar vid cystisk fibros

Cystisk fibros (CF) kännetecknas av 
kroniska och akuta luftvägsinfektio-
ner som leder till inflammation och 
försämrad lungfunktion. Fortfarande 
saknas mycket kunskap om de olika 
mikroorganismer som infekterar CF-
patienter och vilken påverkan de har 
på lungfunktionen.

CF är en medfödd sjukdom som orsakas 
av en mutation i genen Cystic Fibrosis 
Transmembrane Conductance Regulator 
(CFTR). I Sverige finns cirka 700 individer 
med CF, vilket därmed är vår vanligaste 
genetiska sjukdom. Tidigare dog CF-
patienter i späd ålder, men med modern 
behandling har överlevnaden förbättrats 
dramatiskt och beräknas vara över 50 år 
för dem som föds efter år 2000 (1). De se-
naste åren har dessutom en ny typ av läke-
medel introducerats för CF-patienter, så 
kallade CFTR-modulerare. Dessa innebär 
en revolution för CF-vården, då vi nu kan 
behandla orsaken till sjukdomen och inte 
bara symtomen. CF är en multiorgansjuk-
dom, men oftast är lungan det organ som 
ger mest symptom och påverkar livsläng-
den. I luftvägarna bildas ett tjockt slem 
som utgör grogrund för bakterier och 
andra mikrober, och patienterna blir of-
tast kroniska bärare av bakterier i lungan. 
Upprepade infektioner och inflammation 
leder till successivt försämrad lungfunk-
tion och i många fall behov av lungtrans-
plantation. Pseudomonas aeruginosa är 
en klassisk CF-patogen, och det är väl 
belagt att bärarskap av Pseudomonas 
ökar risken för försämrad lungfunktion 
(2). För många andra mikrober är dock 
kunskapen mer begränsad, och vi vet inte 
alltid vilka mikroorganismer som orsakar 
en klinisk försämring på kort respektive 
lång sikt. 

Forskargruppens övergripande mål är 
att förstå vilka egenskaper som bakterier 
behöver för att etablera en kronisk res-
pektive akut infektion i lungan, att öka 
kunskapen om samspelet mellan värd och 
bakterie vid CF, samt utreda vilka mikro-
organismer som orsakar infektion och 

kräver behandling i det enskilda fallet. För 
att besvara frågorna arbetar vi med både 
rent experimentella projekt, translationel-
la studier och epidemiologisk forskning. 

De experimentella projekten fokuserar i 
nuläget på bakterien Achromobacter xylo-
soxidans, som har fått ökad uppmärksam-
het på senare år men där det finns rela-
tivt lite kunskap om virulensfaktorer och 
bakteriens samspel med dess värd. För att 
studera bakteriens virulensfaktorer an-
vänder vi oss av mutagenes, det vill säga 

vi skapar mutanter som saknar hela eller 
delar av specifika gener. Därefter under-
söker vi hur bakteriens förmåga att orsaka 
infektion och inflammation påverkas av 
genförändringarna. Vi är också intresse-
rade av hur bakterien anpassar sig till mil-
jön i CF-lungan vid en kronisk infektion. 
För att undersöka detta har vi samlat in 
kliniska isolat som odlats fram från CF-
patienter under flera års tid. Därefter har 
vi sekvenserat hela bakteriens arvsmassa 
och undersökt vilka gener som ofta mute-
rar över tid. Isolaten har också undersökt 

Figur 1: Genetisk evolution och antibiotikaresistens vid kronisk infektion. A. Fylogenetiskt 
träd över isolat av A. xylosoxidans som odlats i sputum från en och samma CF-patient 
under en period om fyra år. Alla isolat tillhör samma klon och är nära besläktade.
B-C. Antibiotikakänslighet för motsvarande isolat för meropenem (B) och ceftazidim
(C). Graferna visar minimal inhibitory concentration (MIC) för respektive isolat och 
antibiotika, och den streckade linjen motsvarar brytpunkten för resistens. Gröna isolat är 
känsliga och röda resistenta.
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avseende olika egenskaper som tillväxt-
hastighet och antibiotikaresistens, för att 
på så sätt försöka koppla förändringar i 
bakteriens egenskaper till förändringar i 
arvsmassan (figur 1). 

I de translationella studierna samlar 
vi in patientprover, oftast sputum, och 
analyserar olika inflammatoriska markö-
rer och mikrobiologiska agens på labbet. 
Bland annat samlar vi sputumprover 
från patienter när de är lungmässigt sta-
bila och när de har en exacerbation, samt 
före och efter start av intravenös antibio-
tika-behandling. Ur proverna extraheras 
bakteriellt RNA som senare sekvenseras. 
Syftet är att förstå vilka gener som är upp-
reglerade i samband med akut respektive 
kronisk infektion, samt i samband med 
antibiotikabehandling.
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De epidemiologiska studierna utnytt-
jar bland annat det nationella CF-registret 
för att studera hur olika mikrober påver-
kar lungfunktionen. Till exempel under-
söker vi hur kolonisation med mögel-
svampen Aspergillus fumigatus påverkar 
lungfunktionen, och om det är fördelak-
tigt att behandla Aspergillus-kolonisation 
med läkemedel mot svamp.

Sammanfattningsvis kan projekten iden-
tifiera nya angreppspunkter mot såväl 
kronisk som akut bakterieinfektion, vil-
ket kan ligga till grund för utvecklandet av 
nya antibiotika på längre sikt. Projekten 
kan också öka förståelsen för vilka bakte-
rier som är orsak till enskilda infektions-
episoder och vilka mikroorganismer som 
kräver behandling. Detta kan på sikt leda 

till smalare och mer skräddarsydd anti-
biotikabehandling vilket är angeläget för 
att bromsa utvecklingen av antibiotikare-
sistens. 
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Forskningsnära lungcancervård i Lund

En beskrivning av vår forskningsverksamhet kan inte börja någon annanstans än 
där våra forskningsfrågeställningar uppstått och där alla våra projekt hittills har 
börjat. Hos patienterna. Vid Lung- och allergikliniken på Skånes Universitetssjuk-
hus i Lund utreds, behandlas och följs våra forskningspersoner. De flesta har, eller 
har haft, lungcancer. Som lungonkolog har jag även privilegiet att få följa många 
av dessa patienter som deras läkare på den svåra vägen genom sjukdomstiden 
och jag har ofta imponerats av våra patienters vilja att delta i forskningsprojekt. 
Trots att de är mitt uppe i sitt eget lidande och sin svåraste sorg och trots deras 
fulla insikt om att resultaten från forskningsanalyserna sannolikt aldrig kommer 
hinna gagna dem själva så tackar nästan alla patienter ja till deltagande i vårt 
stora biobanks- och forskningsprojekt LUCAS (The Lung Cancer Study in Southern 
Sweden). När de senare vid sina besök på lungdagvården då och då efterfrågar 
resultat, samband eller eventuella förhoppningar som genererats i våra olika mo-
lekylära forskningsprojekt så känner jag att vi kanske är en bit på väg att lyckas i 
vår strävan att faktiskt vara translationellt verkande forskare. 

Sedan 2004, när jag började byg-
ga upp en lungcancergrupp vid 
Avdelningen för onkologi vid Lunds 

Universitet, har vi genomfört ett stort an-
tal molekylära studier med syfte att för-
bättra diagnostik, prognostik och terapi 
vid lungcancer. Genom analyser av såväl 
blod- som tumörprover på DNA-, RNA- 
och proteinnivå har vi bland annat försökt 
finna svar på hur man bäst diagnostiserar 
och klassificerar lungcancer, varför vissa 
kirurgiskt behandlade patienter får åter-
fall, vilka tumörbiologiska fynd som kan 
kopplas till svar på en viss behandling och 
hur man via våra analyser kan förutsäga 
sjukdomsförlopp eller kartlägga behand-

operationsfallen och från de patienter 
där vi, på grund av högt sjukdomssta-
dium, aldrig kan få tillgång till någon 
kirurgiskt avlägsnad tumörvävnad utan 
istället önskar en extra biopsi i samband 
med bronkoskopi/EBUS. Sistnämnda sker 
i samma seans som rutinprovtagningen 
men givetvis efter det att tillräcklig mängd 
tumörmaterial för den sjukvårdssyftande 
diagnostiken har säkrats. Forsknings- 
biopsin och/eller aspiratet överförs redan 
i bronkoskopisalen till ett specifikt me-
dium där även tumörprovets känsligaste 
innehåll, som till exempel RNA, kan be-
varas.

För alla patienter i LUCAS samlas 
även blodprov i samband med utredning/ 
diagnos och därefter fortlöpande under 
lungcancerbehandling eller uppföljning. 
Allt detta gör det möjligt för oss att göra 
ett stort antal tänkbara relevanta kopp-
lingar mellan tumörbiologi och kliniskt 
förlopp. Genom att undersöka förekomst 
av cirkulerande tumör-DNA (ctDNA) i 
seriella blodprover från patienter i upp-
följningsfas hoppas vi kunna ge svar på 
frågan om denna metod kan utgöra ett 
framtida värdefullt komplement till ru-
tinuppföljning, exempelvis efter kirurgi. 
Ett annat potentiellt användningsom-
råde för analys av ctDNA i blod är som 

lingsresistens. Forskargruppen drivs nu-
mera gemensamt av mig och docent Jo-
han Staaf, som är civilingenjör i botten. 
Tillsammans har vi för närvarande fem 
doktorander, sex post docs/biträdande 
forskare, en labtekniker och en bioinfor-
matiker. Sedan LUCAS blev en del av det 
nationella nätverket PPMC (Partnership 
for Precision Medicine in Cancer) har vi 
även stöd i form av en halvtidssjuksköter-
ska för de delarna av vårt arbete. 

LUCAS är ett projekt där vi sedan 2014, 
efter både muntligt och skriftligt patient-
samtycke, tillvaratar färsk (det vill säga 
icke formalinfixerad) tumör, både från 
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sjukdomsmonitorering under pågående 
behandling och det är med stor nyfiken-
het vi nu påbörjar analyser av de seriella 
LUCAS-blodproverna från patienter som 
erhållit immunterapi.

Genom samarbeten med andra forskar-
grupper, både i och utanför Sverige, både 
fördjupar och breddar vi vår forsknings-
verksamhet. Som exempel kan nämnas 
det nationella lungcancernätverket SMIL 
(Swedish Molecular Initiative against 
Lung cancer) där vi som första projekt 
valt forskning kring rökningsoberoende 
lungcancer. Via nationella lungcancer-
registret har vi identifierat alla Sveriges 
lungcanceropererade aldrig-rökare under 
åren 2005–2014 och sedan samlat in till-
hörande arkiverad tumörvävnad och kli-
nisk data. Med hjälp av både RNA- och 
DNA-baserade metoder kartlägger vi nu 
den speciella tumörbiologin hos dessa 
patienter. Vi hoppas att projektet kom-
mer generera många studier framöver 
och bidra med ny kunskap om denna allt 
viktigare grupp av lungcancerpatienter. 

Gemensamt för alla projekt i vår forsk-
ningsverksamhet är att frågeställningen 
uppstått i sjukvården och att vår förhopp-
ning i labbet är att kunna bidra med åt-
minstone några pusselbitar av svaret, så 
att forskningen ska kunna sluta där den 
började – hos patienterna.

MARIA PLANCK
Överläkare, Lung- och allergikliniken,

Skånes Universitetssjukhus
Docent i onkologi och forskargruppsledare, 

Lunds Universitet

Vid lungklinikens interventionsenhet kan lungcancerpatienter frivilligt bidra med extra tumörvävnad till 
LUCAS i samband med bronkoskopi/EBUS. Specialistläkare Marija Kotevska (i mitten) är som dokto-
rand i projektet ansvarig för provtagningarna. Jenny Ahlberg (kontaktsjuksköterska), Christel Estberg 
(sjuksköterska i LUCAS), Christin Jönsson (undersköterska) och Linda Bergman (sjuksköterska) är 
några av alla de som hjälper till. Foto: Abbas Mirzadeh Agha.

I lungcancergruppen vid avdelningen för onkologi, Lunds Universitet, arbetar bland andra Elsa Arba-
jian (post doc) och Sofi Isaksson (biträdande forskare) som på bilden inventerar LUCAS-blodprover 
för sina kommande analyser av cirkulerande tumör-DNA. 

Inom LUCAS lämnar patienterna 
blodprover inför varje behandlings-
utvärderande besök.
Specialistläkare Bassam Hazem 
på lungdagvården är doktorand i 
projektet och har ett särskilt
intresse för immunterapi.
Här bedöms tumörresponsen 
tillsammans med forskningssjuk-
sköterskorna Ing-Marie Nilsson och 
Maria Carlsson.
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Den skadliga inflammationen vid
KOL och astma

Immunsystemet är viktigt för att hålla oss friska och vid angrepp av mikrober och 
vävnadsskada ökar aktiviteten och vi får en inflammatorisk reaktion. Denna åtföljs 
vanligen av en anti-inflammatorisk fas med läkning. Vid KOL och astma är inflam-
mationen överdriven och kronisk. Detta får skadliga konsekvenser, exempelvis i 
form av förändrad lungvävnad, sämre andningsfunktion och ökad infektionskäns-
lighet. Syftet med vår forskning är att definiera nya farmakologiska angrepps-
punkter för att bättre kunna behandla den dysfunktionella inflammationen vid 
KOL och astma. 

Epitelförsedda ytor är en del av vårt 
medfödda immunförsvar och utgör 
det yttersta skyddet vi har mot po-

tentiellt farliga mikrober och ämnen i om-
givningen. Förutom barriärer består den 
medfödda immuniteten också av olika 
cell-populationer, till exempel av ”innate 
lymphoid cells” (ILCs), alveolarmakrofa-
ger, eosinofila och neutrofila granulocy-
ter, samt de olika cellslag (cilierat epitel, 
bägarceller, basalceller och klubbceller) 
som är en del av luftvägsslemhinnan. 
Cellerna i det medfödda immunförsva-
ret initierar en inflammatorisk reaktion 
genom att de känner igen och aktiveras 
av molekylära motiv via en uppsättning 
receptorer (Toll-Like Receptors; TLRs). 
Ett exempel är TLR4 som känner igen 
lipopolysackarid (LPS) hos Gram-nega-
tiva bakterier. Flera av dessa receptorer 
aktiveras också av intracellulära moleky-
ler som läcker ut i samband med vävnads-
skada (”Danger-Associated Molecular 
Patterns”; DAMPs), till exempel histoner. 
På det sättet kan vävnadsskadan, till ex-
empel vid KOL, vidmakthållas av inflam-
mationen i sig och därmed utgöra en ond 
cirkel. Det kan också förklara att man vid 
en relativt stor andel av exacerbationerna 
vid KOL inte kan påvisa närvaro av virus 
eller bakterier som initierande agens.

Exacerbationer och infektions-
känslighet vid KOL
KOL uppvisar en stor heterogenitet med 
varierande inslag av bronkiolit, emfysem, 
kronisk bronkit respektive exacerbations-
benägenhet. Inflammationen vid KOL do-
mineras av neutrofila granulocyter vars 
frisättning av serin-proteaser och andra 
vävnadsskadande substanser, normalt 

syftande till att avdöda bakterier, driver 
sjukdomsprocessen (Figur 1). Eftersom 
exacerbations-frekvens och de neutrofila 
granulocyterna så starkt associeras med 
försämrad prognos, är dessa högt priori-
terade terapeutiska angreppspunkter. In-
halationssteroider, β2-agonister och mus-
karinreceptor-antagonister har alla en viss 
effekt på sjukdomsförloppet vid KOL men 
på senare år har ytterligare farmaka in-
troducerats, i synnerhet för att minska 
exacerbations-frekvensen vid KOL med 
inslag av kronisk bronkit. Ett exempel är 

roflumilast, en hämmare av fosfodieste-
ras-4, vilken resulterar i minskad aktivitet 
hos neutrofila granulocyter och andra cel-
ler i luftvägarnas immunsystem. Detta är 
en delikat balans eftersom individer som 
lider av KOL är känsliga för både akuta 
och kroniska luftvägsinfektioner, vilket vi 
och andra kunnat visa i epidemiologiska 
studier (1). I modeller har vi visat att 
roflumilast ökar infektionskänsligheten i 
luftvägarna och att detta har klinisk rele-
vans har bekräftats i en epidemiologisk 
studie (2, 3).

Nya anti-inflammatoriska 
angreppspunkter
Också astma har på senare år uppmärk-
sammats som en alltmer heterogen sjuk-
dom. Medan det vid både allergisk och 
eosinofil astma finns relativt väl beskrivna 
patofysiologiska förlopp, biomarkörer 

Figur 1: Exacerbationer och neutrofila granulocyter.
(A) Exacerbations-frevensens betydelse för överlevnad vid KOL (med tillstånd från Soler-
Cataluña et al., Thorax, 2005; 60: 925-931). (B) Neutrofila granulocyter (brun infärg-
ning) i bronklumen och slemhinna i små luftvägar vid KOL. (C) Cytotoxiska effektorfunk-
tioner hos neutrofila granulocyter.

Lungforskning vid Lunds universitet



Lung & Allergiforum  •  Nummer 4/2020 39

och också allt effektivare behandlingar 
är detta inte fallet vid andra former av 
sjukdomen. Ett exempel är den astma där 
inflammationen domineras av neutrofila 
granulocyter. Denna fenotyp är mer svår-
behandlad och man har här, liksom vid 
KOL och andra kroniskt inflammatoriska 
luftvägssjukdomar, med viss framgång an-
vänt makrolid-antibiotika i låg dos som 
anti-inflammatorisk behandling. En av 
avigsidorna är behandlingen driver bak-
teriell resistensutveckling. I modellförsök 
har vi kunnat visa att modifierade makro-
lider, utan antibakteriella egenskaper, kan 
användas för att behandla luftvägsinflam-
mation. 

NF-kB är en så kallad transkriptions-
faktor som efter aktivering av bland an-
dra TLRs, initierar och ökar uttrycket av 
inflammationsdrivande gener. Ett DNA-

reparationsenzym (OGG1) ökar aktivi-
teten hos NF-kB och i pågående studier 
undersöker vi om det går att farmakolo-
giskt hämma OGG1 för att därigenom 
dämpa luftvägsinflammation och åtföl-
jande bindvävsombyggnad i luftvägarna. 
Om det lyckas, kan det bli ett konceptuellt 
nytt och mer specifikt sätt att dämpa luft-
vägsinflammation.

Osteopontin (OPN) beskrevs först som 
viktig för att förankra osteoklaster till ben. 
Det har senare visat sig att molekylen pro-
duceras av klubbceller, bägarceller samt 
alveolarmakrofager och är en av de högst 
uttryckta molekylerna i samband med 
luftvägsinflammation (Figur 2). OPN är 
viktigt för rekrytering av neutrofila gra-
nulocyterna men vi har också kunnat 
visat att OPN, om det är försett med fos-
fatgrupper, kan skydda luftvägarna från 

Referenser
1. Inghammar M, Engström G, Kahlmeter G, 

Ljungberg B, Löfdahl CG, Egesten A. Invasive 
pneumococcal disease in patients with an un-
derlying chronic pulmonary disorder. Clinical 
Microbiology and Infection, 2013; 19: 1148-1154.

2. Kasetty G, Papareddy P, Bhongir R, Egesten A. 
Roflumilast increases bacterial load and diss-
emination in a model of Pseudomonas aerugi-
nosa airway infection. Journal of Pharmacology 
and Experimental Therapeutics 2016; 357: 66-72.

3. Alispahic IA, Sørensen R, Eklöf J, Sivapalan 
P, Løkke A, Seersholm N, Vestergaard JH, 
Jensen JS. Roflumilast in Severely Ill Patients 
with Chronic Obstructive Pulmonary Disease 
with Frequent Exacerbations: Risk of Pneumo-
nia Hospitalization and Severe Exacerbations. 
Journal of Clinical Medicine, 2020; 9: 1442.

4. Kasetty G, Papareddy P, Bhongir RKV, Ali MN, 
Mori M, Wygrecka M, Erjefält JS, Hultgårdh-
Nilsson A, Palmberg L, Herwald H, Egesten 
A. Osteopontin protects against lung injury 
caused by extracellular histones. Mucosal Im-
munology, 2019; 12: 39-50.

5. Tanner L, Bhongir RKV, Karlsson CAQ, Le 
S, Ljungberg JK, Andersson P, Andersson C, 
Malmström J, Egesten A, Single AB. Citrul-
lination of extracellular histone h3.1 reduces 
antibacterial activity and exacerbates its pro-
teolytic degradation during airway inflamma-
tion. Journal of Cystic Fibrosis, in press.

Figur 2: (A) Osteopontin visualiserat med immunhistokemi i små luftvägar vid KOL 
(stjärna; brun infärgning). Slemhinneytan och spridda celler i epitelet visar närvaro av 
osteopontin. Dessutom finns osteopontin i alveolarmakrofager (pilhuvuden).
(B) Inmärkning med immunfluorescens som visar osteopontin (OPN) i bägar- och 
club-celler (pilhuvuden) medan cilierat epitel saknar proteinet (grön/violett infärgning).
Nedre bilden: forskargruppens medlemmar: Andrew Single (PhD), Pia Andersson 
(BMA), Lloyd Tanner (PhD), Anita Berglund (forskningsadministratör), Arne Egesten 
(professor) och Ravi Bhongir (forskningsingenjör).

vävnadsskadande DAMPs, exempelvis 
extracellulära histoner, i samband med 
inflammation (4). I vanlig ordning har 
också detta mynt två sidor och vid CF 
kan det vara så att extracellulära histoners 
skyddande egenskaper kan ändras av ett 
enzym, PADI4, vilket frisätts i samband 
med inflammationen vid cystisk fibros 
men också induceras vid rökning (5).

Sammanfattningsvis behövs det nya an-
greppssätt för att komma vidare vad gäller 
anti-inflammatorisk behandling vid KOL 
och astma. Inte minst exacerbations-
behandlingen vid KOL där perorala 
kortikosteroider har flera ogynnsamma 
effekter (osteoporos och metabola bi-
verkningar) och frekvent behandling med 
bredspektrumantibiotika driver bakteriell 
resistensutveckling. Också vid flera av de 
alltmer uppmärksammade undergrup-
perna av astma krävs bättre biomarkörer 
och bättre anpassad behandling, utan att 
handikappa det för oss livsviktiga immun-
försvaret.
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A ndnöd är ett stort problem inom 
ornitologin samt ett dominerande 
symtom vid hjärt- och lungsjuk-

dom. Forskargruppen Andnöd och And-
ningssvikt vid Lunds universitet består av 
att antal doktorander, studenter, postdok-
torer som, ofta frivilligt, beforskar andnöd 
(mekanismer, mätmetoder och behand-
lingar), andningssvikt och syrgasbehand-
ling. Forskargruppens områden och fokus 
illustreras i Figur 1. Arbetet genomförs i 
samarbete med nätverk av intresserade 
kollegor nationellt och internationellt. 
Olika typer av studier görs: från mekanis-
tiska laboratoriestudier, klinisk fysiologi, 
kliniska kohortstudier, registerbaserade 
studier till randomiserade multicenter-
studier. Intresserade av att vara med är 
välkomna att kontakta.

Andnöd
Symtom uppkommer i ett samspel av en 
mängd faktorer – fysiologiska (inklusive 
hjärna, nerver, muskler, lungor, hjärta och 
kärl), psykologiska, sociala och existen-
tiella. Bidragande faktorer till andfåddhet 
studeras epidemiologiskt i ett flertal stora 
studier: den stora svenska SCAPIS [1], 
samt studier från Norden (RHINESSA), 
Europa (ECRHS) , USA (COPDGene) [2] 
och Kanada (CanCOLD). Vi studerar även 
vilket faktorer som påverkar minnet av 
symtom, genom datainsamling via mobil-
app samt experimentella randomiserade 
studier [3]. Vi har också ett spännande 
samarbete med svenska marinen och fors-
kare på Blekinge Tekniska Högskola kring 
fysiologi och andning vid militär dykning.

För mätning av andnöd är vårt mål att 
ta fram en standardiserad "verktygslåda" 
– så att den som vill mäta andnöd ska 
veta vilket instrument och vilken skala 
som bör användas beroende på mätning-
ens mål, population och omständigheter. 
I svenskt samarbete (Karlskrona/Lund/
Malmö, Stockholm (Solna), Umeå, Upp-
sala och Örebro) har validerat instrument 
på svenska (D-12 och MDP) för att mäta 
olika aspekter (dimensioner) av andnöd 

Forskargruppen
Andnöd och Andningssvikt

vid hjärt-lungsjukdom [4]. Vi har också 
tagit fram vad som är kliniskt betydelse-
fulla (och inte bara statistiskt signifikanta) 
skillnader i andnöd för patienter [4]. 

Ett nyskapande projekt är att predik-
tera normal nivå av andfåddhet för olika 
belastningar under arbetsprov. För det  
använder vi en databas om cirka 20 000 
arbetsprov från Kliniska fysiologiska kli-
niken i Kalmar (insamlat av prof. Lars 
Brudin, Kalmar och Linköpings uni-
versitet). Databasen ligger till grund för 
nuvarande svenska normalvärden för ar-
betsförmåga. Normalvärden är viktiga för 
att kunna jämföra graden av andfåddhet 
(t.ex. % av predikterad normal andfådd-
het) vid en viss belastning mellan patien-
ter och över tid, och för att välja ut rätt 
deltagare till andfåddhetsstudier. Arbe-
tet görs i samarbete med ett nätverk av 
kliniska fysiologer (Karlskrona, Kalmar, 
Linköping, Uppsala och Växjö). Tillsam-

mans med McGill University (Montreal, 
Kanada) kommer vi att validera stan-
dardiserade test för att mäta andfåddhet 
vid arbete (3 minuters gång- respektive 
trapptest) – genom studien VALIDATE. 
Nuvarande test, inklusive 6 minuters 
gångtest, är inte användbara för mätning 
av andfåddhet eftersom deltagaren själv 
bestämmer takten och i de flesta fall slu-
tar arbetet vid liknande andfåddhetsnivå 
5–8 på en Borgskala. VALIDATE plane-
ras öppna vid enheter listade ovan under 
2021 och kan få genomgripande betydelse 
för mätning och för att hitta effektiv be-
handling av andnöd. 

I motsats till vid smärta så saknas 
fortfarande någon bra farmakologisk 
behandling av andnöd. Vid mycket avan-
cerad sjukdom och i livets slutskede har 
studier visat att opioider i relativt små do-
ser kan lindra andnöd– men opioider är 
generellt inte lämpliga för behandling av 

Figur 1. Illustration av forskningsgruppens områden.
�
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ambulatoriska patienter i öppenvård eller 
under längre tider på grund av risk för till-
vänjning. Vi har nyligen tillsammans med 
forskningsnätverk i Australien publicerat 
de första stora studierna av antidepressiva 
respektive långverkande morfin [5], men 
resultaten har inte visat någon klar effekt 
eller varit motstridiga [5]. En komplet-
terande stor multicenterstudie av morfin 
för andnöd vid KOL är under analys och 
ytterligare studier planeras.

Andningssvikt
Sverige har unika möjligheter att studera 
andningsstörningar/-svikt genom det na-
tionella Andningssviktsregistret Swede-
vox. Studien DISCOVERY är en stor data-
bas av patienter med CPAP (n=66,265), 
hemventilator (n=8,252) och hemsyrgas 
(n=26,297). Data har samkörts med ett 
stort antal nationella register. DISCOVE-
RY drivs i samarbete med Andreas Palm 
(Gävle) och forskare vid olika kliniker i 
Sverige, och ett flertal analyser pågår av 
prognos och utfall. 

Forskargruppen har publicerat Co-
chrane-rapport av effekten av syrgas på 
andnöd, och har deltagit i att ta fram rikt-
linjer kring syrgasbehandling från Ameri-
can Thoracic Society (ATS) som är under 
publicering. Behandlingsstudier genom-
förs i form av den första stora studien av 
syrgas vid ansträngning för patienter med 
lungfibros (4 enheter i Australien samt 
Lund och Solna). Gruppen leder också 
REDOX – den första registerbaserade 
behandlingsstudien (R-RCT) i Swedevox 
av hemsyrgas ordinerad 24 vs. 15 timmar/
dygn [6]. 
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Sammanfattningsvis genomför grup-
pen omfattande forskning som spänner 
över områdena klinisk fysiologi–lung-
medicin–palliativmedicin med mål att 
minska lindande och förbättra prognos 
vid svår andnöd och lungsjukdom. Fram-
tida mål är ökad translationell forskning 
kring mekanismer i luftvägar och andnöd 
samt ökad behandlingsforskning.
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Studier av luftvägsepitelets immunpatologi 
ger uppslag till nya behandlingar av virus-
orsakad exacerbation vid astma och KOL

Vad triggar exacerbationer hos astma och KOL patienter? Vanliga förkylningar 
läker komplikationsfritt hos de flesta människor. Däremot, hos patienter med de 
kroniska sjukdomarna astma och KOL är förkylningsvirus främsta orsak till exa-
cerbationer så kallade försämningsskov. Även influensa och bakterieinfektioner 
är vanliga orsaker. Exacerbationernas svårighetsgrad varierar mellan livshotande, 
till kraftigt försämrade symptom eller mildare förlopp. Förutom det akuta tillstån-
det kan exacerbationer påskynda utveckling av grundsjukdomen med försämrad 
lungfunktion över tid. Även om vi ser framsteg med nya biologiska läkemedel vid 
astma saknas effektiv behandling för att förebygga och behandla akuta exacer-
bationer.

krävs en delikat balans mellan produk-
tionen av proteiner som har inflammato-
risk, anti-inflammatorisk respektive anti-
virala egenskaper. Vid astma och KOL har 
denna immunologiska barriär beskrivits 
vara bristfällig. Min forskargrupp har de 
senaste tio åren studerat just hur bron-
kepitelet reaktionsmönster påverkas av 
förkylningsvirus samt undersökt olika 
farmakologiska angreppssätt.

Unikt patientmaterial länkat med 
skräddarsydda musmodeller lär oss 
mer om lungans immunförsvar vid 
astma och KOL.
Bronkepitelceller från väldefinierade pa-
tientgrupper har stor betydelse för vår 
forskning. Bronkepitelcellerna samlas upp 
via borstprov från bronkerna i samband 
med klinisk bronkoskopi och odlas upp 

under speciella betingelser i laboratoriet. 
Ett nära samarbete med lungmedicinska 
kliniken är centralt för vår forskning. Vi 
har vidare utvecklat musmodeller där vi 
kombinerar allergen främst dammkval-
ster (house dust mite; HDM) med viral 
stimulering eller andra luftvägs patogener 
för att studera specifika mekanismer som 
kan vara av betydelse vid exacerbationer.

Bronkepitelets resistens och tolerans 
för infektioner ger uppslag till ny terapi
Vår forskning visar att två olika faktorer 
kan bidra till att astma/KOL-patienterna 
blir särskilt sjuka av luftvägsinfektioner: 
Patienternas bronkepitel har dels för-
sämrad förmåga att eliminera virus och 
bakterier, dvs försämrat infektionsförsvar 
(minskad produktion av anti-virala inter-
feroner) ofta benämnd som försämrad 
resistens. Vid infektion överproducerar 
patienternas bronkepitel sjukdomsfram-
kallande cytokiner, dvs patienterna har 
försämrad infektionstolerans. Vi visar 
att virusorsakad produktion av cytokiner 
från bronkepitel vid astma och KOL kan 
skilja sig från friska. Vi visar även farma-
kologiska möjligheter att påverka produk-
tionen av cytokiner. Denna inriktning ger 
oss en plattform för upptäckt av nya möj-

Skiljer sig bronkepitelets immuno-
logiska reaktionsmönster mellan
olika patientgrupper?
Vi kartlägger samt förklarar avvikande 
immunologiskt reaktionsmönster på 
molekylärnivå hos olika luftvägsceller 
från patientgrupper vilka representerar 
olika fenotyper av astma och KOL jäm-
fört med friska individer. Min forskning 
syftar sålunda till att förstå vilka moleky-
lära mekanismer som aktiveras av vanliga 
luftvägsvirus och bakterier och hur dessa 
sjukdomsorganismer samverkar med 
den redan etablerade inflammationen i 
lungan. 

Bronkepitelet har en överordnad roll 
som fysisk barriär mot luftburna ämnen, 
partiklar och patogener i inandningsluf-
ten. Dessutom utgör bronkepitelcellerna 
en viktig immunologisk barriär där det 

Figur 1. Flödesschemat illustrerar hur vår upptäckts-drivna forskning utvecklas. Våra originalobservationer, som ofta exklusivt gäller epitel 
från sjuka individer, ger explorativa patientstudier. Kliniska forskningsdata ger i sin tur rika uppslag till utveckling av våra hypoteser, ny 
inriktning på den basala forskningen, samt i viss mån mera direkt medicinskt utnyttjande.

�
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ligheter att behandla infektionsorsakade 
exacerbationer. Vi ger också uppslag till 
angelägen klinisk forskning. Se figur 1 
över gruppens translationella forsknings-
strategi.

Tolerans
Vi har visat att virus-stimulerat bronk-
epitel från både astma- och KOL- 
patienter överproducerar det sjukdoms-
framkallande proteinet TSLP, thymic 
stromal lymphopoietin (1,2). Vi är nu 
i slutskedet att undersöka hur bronk-
epitelets immunrespons påverkas hos 

Figur 2. Genuttryck av interferonβ efter rhinovirus stimulering i bronkepitelceller från 
astmatiker som har negativ respektive positiv atopi för kvalster (HDM). Interferonβ 
var signifikant reducerad efter rhinovirus stimulering i bronkepitel från astmatiker med 
kvalster-atopi jämfört med astmatiker som inte hade atopi. Genom att behandla cellerna 
med kvalster-extrakt in vitro före virus-stimulering observerades en direkt effekt av kvalster 
som minskade anti-viralt Interferonβ. Denna minskning var tydligast hos de astmatiker 
som inte hade kvalster atopi. Dessa resultat visar att karakteristika sjukdomsfenotyper vid 
astma som t.ex. i det här fallet kvalster-atopi kan avslöjas av de celler vi odlar fram. Detta 
är en avgörande fördel jämfört med t.ex. studier av cell-linjer. 

Data presenterades vid ERS 2020, Samuel Cerps et al.
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patienter som får behandling med en 
antikropp, som specifikt blockerar TSLP 
i randomiserad, placebokontrollerad stu-
die (UPSTREAM) i samarbete med Prof. 
Celeste Porsbjerg Bispebjerg Hospital. 
Detta är pionjärstudier där vi ställer 
många frågor och förväntar oss att få vik-
tig ny kunskap kring en central epitelial 
cytokin som fungerar som startnyckel för 
många immunologiska processer i lungan.

Resistens
Vi visar att kvalsterallergi försämrar infek-
tionsförsvaret (2) uttryckt som reducerad 

interferonproduktion vid virusinfektion 
(Figur 2). Vidare utvecklar vi vår upptäckt 
att låga doser av ett makrolid antibioti-
kum, azithromycin, oberoende av antibio-
tisk effekt normaliserar ett defekt infek-
tionsförsvar i sjukt bronkepitel vilket kan 
ge en ny syn på detta läkemedel (3). Följ-
aktligen har vi en ledande forskningsroll i 
klinisk studie (AZIMUNE), som syftar till 
att studera bronkepitelets anti-virala för-
måga hos astma och KOL-patienter vilka 
får kontrollerad behandling med lågdos 
azithromycin. 

Mycket av vår forskning är sannolikt 
tillämpbar när det gäller att förstå im-
munmekanismer vid Sars-CoV-2 infek-
tion. Vi har därför pågående projekt kring 
farmakologisk reglering av ACE-2 recep-
torer kombinerat med effekt på virusre-
sistens samt inflammatoriska cytokiner. 
Fokus är på luftvägsepitel och inriktning-
en är upptäckt av ny behandlingsmöjlig-
het för Covid-19.
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"Mycket av vår forskning är sannolikt tillämpbar när det gäller 
att förstå immunmekanismer vid Sars-CoV-2 infektion."

Lungforskning vid Lunds universitet



Lung & Allergiforum  •  Nummer 4/2020 45

Identifiering av kliniskt relevanta immuno-
logiska mönster vid astma, KOL

och luftvägsinfektioner

Inflammatoriska lungsjukdomar som 
kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) 
och astma leder till stort lidande och 

stora samhällskostnader. Vad som fram-
förallt hindrar förbättrad behandling är 
bristande kännedom kring sjukdomarnas 
immunologiska komplexitet. Ny forsk-
ning visar nämligen att de immunologiska 
processer som leder till vävnadsskada och 
symptom uppträder med en överraskan-
de heterogenitet. Vår forskning syftar till 
att förstå hur olika typer av immuncel-
ler bidrar till denna variabilitet. Denna 
typ av kunskap är central, inte bara för 
att identifiera nya behandlingsstrategier, 
utan även för att hitta nya sätt att välja 
anti-inflammatorisk behandling. Just be-

hovet av individanpassad behandling il-
lustreras inte minst av det stora antal 
nya antikroppsbaserade läkemedel som 
nyligen registrerats, men där val av rätt 
behandling försvåras av bristande insikt 
kring sjukdomsvariabilitet och att nuva-
rande biomarkörer för behandlingsval är 
trubbiga. 

Eftersom det är inflammationsproces-
ser inne i vävnaden som genererar dys-
funktion och symptom är vår forskning 
inriktad på en direkt analys av immunolo-
giska vävnadsceller med hjälp av avance-
rad mikroskopibaserad metodik. Vi ingår 
i etablerade samarbeten med ledande na-
tionella och internationella kliniker inom 
lungmedicin och thoraxkirurgi, genom 

vilka vi har byggt upp en unik samling 
vävnadsprov från kliniskt välkarakteri-
serade patienter och lungfriska personer. 
Vi har även samlat in blodprov för mik-
roskopibaserad analys av cirkulerande 
immunceller. Förutom asthma och KOL 
studeras även lungvävnad från patienter 
med CF, IPF, och virala infektioner som 
COVID-19.  

Vår forskning utgår i huvudsak från im-
munhistokemi som metod, för att färga in 
celler och molekyler direkt i vävnadssnitt 
från nämnda patientergrupper. Via mik-
roskopi ger det oss konkreta bilder av de 
molekylära immunsystemsprocesser som 
styr sjukdomsbilden. Genom att studera 

Figur 1. Schematiska exempel inflammatorisk heterogenitet. Färgcirklarna i B-E representerar olika typer av identifierbara inflammations-
mönster. Kombinationen av anatomisk och inflammatorisk heterogenitet ger upphov till komplexa fenotyper inom samma patientgrupp, 
vilka kommer att svara olika på specifika anti-inflammatoriska läkemedel. Notera att B-E endast illustrerar ett fåtal tänkbara fenotyper av 
de otal kombinationer som bör förväntas inom paraplydiagnoserna astma och KOL. Notera även att bronkiolerna är anatomiskt felaktigt 
illustrerade som ovala symboler. Panel F illustrerar en liten lungregion där ett stort antal strukturella och immunologiska celler identi-
fierats med multiplex histokemi och färgkodats virtuellt i samband med datorbaserad kvantifiering. Panelerna A-E är modifierade från 
Erjefält JS. Curr Opin Pulm Med 2019.
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immunförsvarets aktivitet och plasticitet 
så kan vi med kvantitativ bildanalys och 
statistiska modeller beräkna och identifie-
ra de cellmönster som är mest relevanta 
hos olika patientgrupper. Vi beskriver den 
immunologiska heterogeneiteten bland 
kliniskt relevanta KOL- och astmagrup-
per, och studerar hur cellmönster påver-
kas av specifika läkemedel. Själva analysen 
sker med de allra senaste teknikerna för 
automatiserad och robotstyrd cellinfärg-
ning, automatiserad mikroskopering samt 
avancerad datorbaserad bildanalys. Kon-
kret ger det oss bl.a. möjlighet att färga in 
ett större antal immuncellspopulationer 
samtidigt i samma vävnad (Figur 1). Stor 
vikt läggs vid s.k. spatiell analys och iden-
tifiering av immunologiskt distinkta mik-
romiljöer korrelerade med sjukdomstyp, 
lokal vävdadsskada och symptom. Forsk-
ningen bedrivs i nära samarbete med ett 
spin-off företag som bedriver liknande 
studier, samt med en rad större läkeme-
delsföretag. 

Vår forskning ger oss goda möjlighet 
att förstå heterogenitet på olika nivåer. 
När det gäller anatomisk heterogenitet 
har vår forskning visat att astmapatienter 
som ej svarar på konventionell inhala-
tionsterapi skiljer sig från mer lättbehand-
lade patienter genom immunologiska för-
änringar längst ut i lungans alveoler (1, 
2). Denna insikt är viktig då behandling 
av distala lungan är begränsad med inha-
lationsmedicinering.

  
Vi håller just nu på att studera och vali-
dera vårt koncept kring ”mixed inflam-
matory fenotypes”, d.v.s. att en enskild 
patient kan ha ett flertal olika och spatiellt 

åtskilda typer av inflammation (Figur 1). 
Exempel en sådan typ av ”mixed inflam-
matory phenotypes” finns bland KOL pa-
tienter med eosinofili – en viktig patient-
grupp där nyliga fas-3-studier med anti-
IL5 eller anti-IL5R behandling genererat 
svårtolkade resultat (3). Vår forskning har 
nyligen visat att hos KOL patienter som 
har eosininfiltration i lungan (>20 % av 
studerade patienter) är eosinofilerna och 
Th2-associerade markörer lokaliserade till 
små avgränsande områden. Mellan dessa 
anatomiskt avgränsade områden med 
Th2-signatur finns en omgivande mer 
klassisk inflammation med Th1/neutro-
filer och makrofager, vilket lett till det nya 
konceptet ”mixed inflammatory phenoty-
pes” – alltså att en enskild patient kan ha 
parallella och olika typer av fläckvisa in-
flammationer (4). Detta koncept har stor 
klinisk betydelse och komplicerar strate-
gin vid anti-inflammatorisk behandling, 
vilket i sin tur lett till nya uppföljningar 
och samarbeten med den globala läkeme-
delsindustrin. Samma princip av spatiell 
heterogenitet, men med andra inflamma-
tionsmönster, förekommer även vid astma 
och vid svår COVID-19. 

Den heterogena immunpatologin vid 
inflammatorisk lungsjukdom komplice-
ras ytterligare av en ny insikt, nämligen 
att de flesta undergrupper av immuncel-
ler tycks ha en överaskande plasticitet och 
kan snabbt byta skepnad till andra under-
grupper vid lokala vävnadsförändringar. 
För att bygga vidare på våra tidigare fynd 
kring sådan plasticitet av lymfoida cel-
ler (5), dendritceller och mastceller, har 
vi nyligen utvecklat histologisk metodik 
för att mäta cellförändringar och lokali-

sation hos individuella immunceller. De 
preliminära data som genererats avslöjar 
en förbluffande heterogenitet som revi-
derar många av dagens paradigm kring 
inflammationsbilden vid såväl astma och 
KOL som vid virala infektioner.  

Sammanfattningsvis hoppas vi att vår his-
tologibaserade avkodning av inflamma-
tionsmönster i sjuk lungvävnad innebär 
ett viktigt bidrag för ökad sjukdomsför-
ståelse och för effektiv behandling. 

JONAS ERJEFÄLT
Professor, Enheten för Lufvägsinflammation, EMV, 

Medicinska Fakulteten, Lunds Universitet
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Transfusionsrelaterad akut lungskada (TRALI)

Transfusionsrelaterad akut lungskada (TRALI) är namnet på ett tillstånd karakte-
riserat av ett icke-kardiogent lungödem som kan uppstå i samband med trans-
fusion av blod- eller blodprodukter. Blodtransfusioner ges i stort antal över hela 
världen, bara i Sverige får omkring 100 000 personer blod varje år. Blod ges i flera 
olika situationer såsom cancer, cirkulatorisk chock vid olyckor och i samband med 
operationer. Trots att blod ges i syfte att hjälpa patienten och oftast har en positiv 
effekt kan själva transfusionen ibland leda till allvarliga komplikationer såsom 
TRALI. 

TRALI är potentiellt livshotande och 
har rankats som den främsta orsaken 
till transfusionsrelaterade dödsfall [1]. 
TRALI-dödligheten har uppskattats vara 
mellan 5 till 14 % men incidensen och pre-
valensen är svåra att fastställa eftersom 
TRALI förmodligen är den mest under-
diagnostiserade allvarliga följden av en 
blodtransfusion [1]. För närvarande finns 
det inga behandlingar för TRALI förutom 
understödjande åtgärder som respirator-
behandling. TRALI anses med nuvarande 
kunskaper vara en så kallad ”två-träffs”-

Figur 1. En sammanfattning av de viktigaste stimulerande (gröna) och hämmande vägarna (röda) i antikroppsberoende TRALI som har 
upptäckts i Semple-laboratoriet. Stimulerande första träffar inkluderar LPS, CRP, OPN och / eller tarmmikrobiota och dessa leder alla till 
produktion av den den potenta neutrofil-attraherande cytokinen MIP-2. De hämmande vägarna inkluderar Treg / DC / IL-10-axeln, IVIg-
terapi och potentiellt anti-RBC t.ex. Rh-immunglobulinbehandling.

händelse där patientens underliggande 
tillstånd är den första träffen och själva 
blodtransfusionen den andra. Man tror 
att TRALI främst orsakas av alloreaktiva 
antikroppar men även bioreaktiva oxida-
tionsprodukter i blodprodukten kan spela 
en roll [1]. En viktig sjukdomsmekanism 
antas vara en ansamling av aktiverade 
neutrofiler i lungan vilka orsakar skador 
på kärlväggen och därmed vätskeläckage 
ut i lungvävnaden [2]. Figuren sam-
manfattar vad som är känt om TRALI. 
Semple-laboratoriet vid Lunds univer-

sitet försöker utröna de immunologiska 
händelser som leder till sjukdomsförlop-
pet vid TRALI. För detta används en väl 
karakteriserad musmodell av sjukdomen. 
Vi har gjort flera viktiga upptäckter som 
har lett till en mycket bättre förståelse för 
hur TRALI initieras. Till exempel fann 
gruppen att T-celler, särskilt CD4+ regu-
latoriska T-celler (Tregs) och dendritiska 
celler (DC) är skyddande då de mildrar 
induktionen av TRALI genom att produ-
cera den anti-inflammatoriska cytokinen 
interleukin (IL)-10 [3, 4]. Vidare har grup-
pen identifierat flera viktiga riskfaktorer 
involverade i TRALI-induktion, till exem-
pel C-reaktivt protein (CRP), osteopon-
tin (OPN) och kunnat visa betydelsen av 
tarmflorans sammansättning [5-7]. När 
dessa faktorer blockeras eller modifieras, 
lindras TRALI-svaret vilket tyder på att 
dessa typer av intervention kan vara ett 
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terapeutiskt alternativ för att förhindra 
TRALI. I pågående projekt arbetar vi 
vidare för att försöka utröna immunolo-
giska mekanismer som förklarar tarmflo-
rans inverkan på induktionen av TRALI 
samt undersöker ytterligare riskfaktorer, 
bland annat mag-/tarminfektion orsa-
kad av rotavirus. Dessutom har vi börjat 
kartlägga så kallade extracellulära vesiklar 
i samband med TRALI i våra olika projekt 
för att försöka utröna ifall de har en roll i 
sjukdomsförloppet.

Sammantaget försöker Semple-laborato-
riet förstå de olika tillstånd och faktorer 
som ligger till grund för uppkomsten av 
TRALI och därmed bidra till att hitta oli-
ka möjligheter att förebygga eller hejda 
sjukdomsförloppet och öka säkerheten 
vid blodtransfusioner. 
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En ung frisk man dyker ner i vattnet till ett godkänt djup med i övrigt fungerande 
utrustning. Efter en kort stund upplever han förvirring, oro och till och med ångest 
som tvingar honom att avbryta dykningen. Hypoventilering vid dykning kan ut-
över den direkta effekten av hypercapni med risk för förvirring och medvetslöshet 
även medföra indirekta risker som risk för dekompressionssjuka, lungbristning 
och andra komplikationer. 

V id dykning påverkas andningen 
av flera faktorer. Bara att andas i 
ett bitmunstycke förändrar oftast 

sättet vi andas på, oftast med ökad tidal- 
volym och minskad andningsfrekvens 
som följd. När vi befinner oss i vattnet 
ökar trycket och därmed gasdensiteten 
vilket gör det tyngre att andas. Detta är en 
av anledningarna till att man ibland byter 
ut luften till en helium/syre-blandning. På 
50 meters djup har luft lika hög densitet 
som en optimal helium/syre-blandning 
har på 330 meters djup. Andningsappara-
tens utformning kommer också att spela 
roll för hur dykaren andas; var är resistan-
sen i andningskretsen?; hur bär dykaren 
apparaten? Om den är på ryggen måste 
dykaren suga i sig gasen medan om den 
är på bröstet måste dykaren aktivt blåsa 
ut gasen. Är det ett stort skadligt rum i 
munstycket så återandas dykaren en stor 
del av sin egen utandade andningsgas. 

När vi dyker ner i vattnet ökar också 
vanligen syretrycket med det ökande dju-
pet och den hyperoxiska gasen kommer 
då att minska andningsdrivet. Dykreflex-
en som gör att vi får en sänkt hjärtfrek-
vens och ett mer centralt blodflöde när vi 
håller andan och samtidigt fuktar ansiktet 
med kallt vatten, gör troligen också att vi 

till ytan måste detta ske under kontrol-
lerade former för att den lösta gasen skall 
hinna vädras ut, annars finns det en risk 
för att det bildas bubblor som kan utlösa 
dykarsjuka. Projektets nya dekompres-
sionsmodeller avser att ta fram principer 
för upptag och avgivande av inerta gaser i 
vävnader. Detta i avsikt att få fram säkrare 
dekompressionstabeller. Projektet är tvär-
vetenskapligt och utöver författarna ingår 
doktoranden och specialistläkaren Oscar 
Plogmark som tittar på ut- och invädring 
av gaser. Dessutom medverkar ST-läkaren 
Carl Hjälte som tittar på intravaskulära 
bubblor samt doktoranden, örlogskap-
tenen och civilingenjören Mårten Silva-
nius samt postdoktorn och matematikern 
Hans Rullgård.

Utöver att göra dykningen säkrare för 
de som utövar aktiviteten kan denna typ 
av forskning i flera fall göra det lättare att 
upptäcka mekanismer som inte är tydliga 
i mer alldagliga situationer och på så sätt 
förbättra förståelsen även i kliniska situa-
tioner. 

Gruppen är nära knuten till Försvars-
maktens Dykeri och Navalmedicinska 
Centrum i Karlskrona och Nationellt 
Undervattenstekniskt Centrum (NUC) 
vid Blekinge Tekniska Högskola (BTH). 
I NUC ingår utöver BTH även Försvars-
makten, Kustbevakningen, FMV, SAAB 
Kockums, NKT med flera. 

får en minskad koldioxid-känslighet och 
ett lägre andningsdriv.

Studier visar att dykare som grupp 
andas i mindre utsträckning vid ett givet 
arbete än normalpopulationen. Är detta 
en anpassning eller har är det fråga om en 
selektion av individer med särskilda egen-
skaper? För att svara på denna och andra 
frågor genomför vi just nu en studie, Fat 
Oxidation in Oxygen Divers (FOOD), där 
vi jämför kustjägare (kontrollgrupp) med 
röjdykare och attackdykare i Försvars-
makten för att undersöka hur deras re-
spons ser ut före och efter utbildningen 
samt om det har skett en adaption som 
en effekt av utbildningen. Parallellt med 
detta tittar vi även på metabolismen och 
substratanvändning och om det finns 
anpassningar även där samt eventuella 
kopplingar till ventilationen. Utöver för-
fattarna själva ingår även master-studen-
ten Clara Sjöberg samt doktoranden och 
ST-läkaren Lars Ekman i denna studie. 

När dykare sänks ned i vatten kommer 
också den gas som dykaren andas att 
börja tas upp i kroppen. Syrgasen kom-
mer att förbrännas medan kvävgasen och 
eventuellt helium kommer att lösas i väv-
naderna. När dykaren sedan återvänder OSKAR FRÅNBERG
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