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Beskytter mot cytomegalovirusinfeksjon419

Noen antigenpresenterende celler i blodet blir ikke infisert, de blir 
tvert imot aktivert av cytomegalovirus. Det viser en norsk studie.

De fleste voksne har gjennomgått cyto-
megalovirusinfeksjon og er dermed blitt 
bærere av latent virus for resten av livet. 
Cytomegalovirus kan hemme immunsys-
temet ved å infisere antigenpresenterende 
celler. De infiserte cellene får dermed en 
sterkt redusert evne til å presentere anti-
gener og indusere T-celleresponser mot 
viruset.

I en studie fra Rikshospitalet vises det nå 
at små populasjoner av dendrittiske celler 
produserer interferon-α når de kommer 
i kontakt med cytomegalovirus (1). Resulta-
tene viste at interferon-α beskyttet disse 
cellene mot å bli infisert av viruset. I tillegg 
ble cellene aktivert slik at de kunne starte 
T-cellemediert immunitet.

Cytomegalovirusinfeksjoner er et hyppig 
og alvorlig problem hos organtransplanterte 
pasienter. Forskerne fant at nyretransplan-
terte som får immunsuppressiv behandling, 
hadde få dendrittiske celler i blodet, noe 
som gjør dem spesielt utsatt for alvorlige 
cytomegalovirusinfeksjoner.

– Vårt utgangspunkt for studien var at 
ellers friske individer som regel gjen-
nomgår primærinfeksjon med cytomegalo-
virus og senere hyppig reaktivering av 
viruset uten symptomer, sier Johanna 
Olweus ved Immunologisk institutt, Riks-
hospitalet. – Kroppen må derfor ha effek-
tive mekanismer som gir immunitet mot 
viruset. Resultatene tyder på at dendrittiske 
celler utgjør førstelinjeforsvaret ved pri-
mærinfeksjon eller reaktivering av cytome-
galovirus, og at interferon-α er en nøkkel-
faktor.

Sannsynligvis bidrar ett eller flere av de 

immunsupprimerende medikamentene etter 
organtransplantasjon til å redusere produk-
sjonen av de dendrittiske cellene. Det kan 
nå bli mulig å velge medikamenter som 
hemmer T-cellefunksjonen uten å hemme 
danningen av dendrittiske celler, sier 
Olweus.
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Dendrittiske celler former immunresponsen og er målceller 
for fremtidig immunterapi.

Johanna Olweus (f. 1965) er lege ved 
Immunologisk institutt, Rikshospitalet-
Radiumhospitalet, hvor hun leder en forsk-
ningsgruppe som studerer dendrittiske 
cellers rolle ved infeksjoner og etter trans-
plantasjon. Under et forskningsopphold 
i USA fant hun og Fridtjof Lund-Johansen 
at de dendrittiske cellene utgjør en celle-
rekke med egne forstadier i beinmargen.

Gruppen arbeider med translasjonsforsk-
ning. Den aktuelle studien ble utført i tverr-
faglig samarbeid med forskningsgrupper 
ved Institutt for patologi, Mikrobiologisk 
institutt, og seksjonene for blodsykdommer 

og nyresykdommer ved Medisinsk avde-
ling, Rikshospitalet.

Gruppen holder nå på med en studie hvor 
de viser at de to ulike typene dendrittiske 
celler kan utforme helt forskjellige typer 
immunresponser mot ett og samme mikro-
bielle agens. Dette åpner for nye muligheter 
innen immunterapi av immunologiske 
sykdommer som autoimmunitet og allergi. 
Les mer om Immunologisk institutt på 
www.med.uio.no/rh/immi.

Johanna Olweus har identifisert en type den-
drittiske celler som aktiveres av cytomegalo-
virus. Foto Espen Kvale

Ordforklaringer

Cytomegalovirusinfeksjon: 50–90 % av 
den voksne befolkning har gjennomgått 
infeksjon. Etter primærinfeksjonen forblir 
viruset latent i kroppens celler og reaktive-
res hyppig. Både primærinfeksjon og reak-
tivering er som regel uproblematisk hos 
friske individer.

Dendrittisk celle: Cellene tar opp mate-
riale fra omgivelsene og presenterer anti-
gener til T-lymfocyttene. Dersom T-cellene 
gjenkjenner materialet som fremmed, blir 
de aktivert og starter en immunrespons. 
Denne evnen til å starte en primær immun-
respons er unik for de dendrittiske cellene.

Artikkelen ble e-publisert 3.11. 2005 i det 
prestisjetunge tidsskriftet Blood 
(www.bloodjournal.org)
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