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Vid inflammatoriska sjukdomar som astma och reumatism orsakar vita blodkroppar skada på den 

egna kroppen för att de felaktigt aktiveras och ansamlas i exempelvis en led, muskel eller 

slemhinna. För att behandla sådana sjukdomar används idag flera effektiva läkemedel, bland annat 

steroidpreparat (t ex kortison) och preparat som hindrar kroppens egen produktion av ämnen som 

ökar inflammation (t ex ipren, voltaren). Tyvärr påverkar dessa preparat ofta fler kroppsliga 

processer än bara inflammationen och det gör att läkemedlen kan leda till mer eller mindre 

allvarliga biverkningar av olika slag, särskilt när de används vid höga doser under längre tid.  

När man är frisk cirkulerar de vita blodkroppar oftast i blodet, men vid signaler om skada eller 

annat ”hot” ute i vävnaden binder de till olika typer av ankare som exponeras på blodkärlens insida. 

Först där efter aktiveras de och vandrar ut i vävnaden, där de sedan reglerar och driver 

inflammationen vidare. Detta styr också att fler och fler vita blodkroppar ansamlas. Kan man 

förhindra att de vita blodkropparna binder till kärlväggen kan man teoretiskt alltså drastiskt och 

mycket specifikt minska, eller till och med helt blockera inflammation utan att påverka några andra 

processer i kroppen. Därmed skulle också risken för biverkningar minska. 

Genom att använda en laboratoriemodell där vita blodkroppar interagerar med celler från 

blodkärlsvägg under omständigheter som liknar inflammation, har Chamilly Evaldsson vid 

Linköpings Universitet funnit tre olika substanser som alla lyckats minska antalet vita blodkroppar 

som fäster till kärlväggscellerna. Fortsatta tester med substanserna i en astmaliknande 

lunginflammationsmodell har sedan visat att två av dem faktiskt har flera anti-inflammatoriska 

effekter. De minskar viktiga inflammationsmarkörer som till exempel invandring av vita 

blodkroppar till lungvävnaden, vätskeansamling och vävnadssvullnad, och ger lägre nivåer av 

kroppsegna ämnen som har till uppgift att förvärra inflammation. Den tredje substansen verkar 

snarare förändra än direkt motverka inflammation och skulle kunna vara intressant vid sjukdomar 

där ansamling av tjockt slem i luftvägarna eller svaga inflammatoriska reaktioner är ett problem, t 

ex cystisk fibros, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) eller svår astma. 

Samtliga effekter gör substanserna till intressanta kandidater för möjlig utveckling av nya och mer 

specifika läkemedel mot inflammatoriska luftvägssjukdomar.  
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