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Anticytokin demper kloring 
hos mus med dermatitt1202

Interleukin-31 (IL-31) er oppregulert 
ved atopisk dermatitt og hos 
NC/Nga-mus, en dyremodell for syk-
dommen. Injeksjoner med antistoff 
mot IL-31 demper musenes kloring.

Reduksjon av kløe og kloring står sentralt 
ved behandling av atopisk dermatitt. I en 
studie med 30 NC/Nga-mus fikk ti mus et 
monoklonalt anti-IL-31-antistoff injisert 
intraperitonealt sju ganger i løpet av fem 
uker, ti fikk albumin intraperitonealt, og ti 
fikk ingen behandling (1). Musene fikk 
implantert en magnet subkutant i baklem-
mene og ble to ganger per uke plassert i et 
observasjonskammer. Bevegelser under 
kloring induserte elektrisk strøm, som ble 
registrert og evaluert objektivt. Utslett ble 
bedømt med klinisk skår og musene veid.

Mus behandlet med anti-IL-31 hadde sig-
nifikant færre kloreepisoder enn begge kon-
trollgruppene gjennom hele studieperioden. 
Behandlingen viste imidlertid ingen sikker 
reduksjon i dermatittskår eller påvirkning 
av musenes kroppsvekt.

– Resultatene bekrefter at IL-31 har 
betydning for kløe og kloreatferd, men tyder 

på at IL-31 ikke har avgjørende betydning 
for utvikling av dermatitt i denne dyremo-
dellen, sier Øystein Grimstad ved Hudavde-
lingen, St. Olavs hospital. Han er førstefor-
fatter av studien, som er gjort i samarbeid 
med bl.a. danske og japanske forskere. 
Mange mus begynte å klore seg uten synlig 
utslett før behandlingen startet. Dette sam-
svarer med forholdene ved atopisk dermatitt. 
Dermatitt hos NC/Nga-mus er i tidlig fase 
dominert av Th2-celler, og IL-31 produseres 
særlig i denne fasen. Dette kan forklare en 
avtakende effekt av anti-IL-31.

– Studien er først og fremst et bidrag til 
å klargjøre de patogenetiske forholdene ved 
denne dyremodellen. Anti-IL-31 kan tenkes 
å ha et terapeutisk potensial ved atopisk 
dermatitt og andre kløende hudsykdommer, 
sier Grimstad.
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Granulysin og toksisk 
epidermal nekrolyse1202

Noen medikamenter kan føre til 
utvikling av massiv epidermal nek-
rose. Tilstanden kan være dødelig 
og mekanismen bak har til nå i stor 
grad vært ukjent.

Ved å undersøke celler og blemmevæske 
fra hudlesjoner til pasienter med Stevens-
Johnsons syndrom og toksisk epidermal 
nekrolyse, har en taiwansk forskergruppe 
funnet ut at både væsken og cellene er cyto-
toksiske (1).

Mikromatriseanalyser av genuttrykk fra 
cellene viste at granulysin, som er et kraftig 
cytolytisk protein som utskilles fra immun-
celler, var høyt uttrykt. Nivået av granulysin 
var essensielt for cytotoksisiteten. Mus som 
fikk injisert granulysin utviklet et klinisk 
bilde som minnet om Stevens-Johnsons 
syndrom og toksisk epidermal nekrolyse.

– Stevens-Johnsons syndrom og toksisk 
epidermal nekrolyse er en sjelden og meget 
alvorlig legemiddelreaksjon med høy mor-
talitet, sier seksjonsoverlege Joar Austad 
ved Hudavdelingen, Oslo universitets-

sykehus, Rikshospitalet. Mekanismen for 
denne akutte apoptosen og celledøden 
i epidermis er uklar. Induksjon av Fas-
ligand med binding til Fas-reseptor har 
vært antatt å spille en viktig rolle.

Chung og medarbeidere har påvist at 
både CD8-cytotoksiske T-celler og naturlige 
drepeceller i blemmevæske produserer høye 
nivåer av granulysin. Funnene er konsis-
tente fra flere pasienter. Dette er ny erkjen-
nelse og kan bety et gjennombrudd for mer 
målrettet behandling. Nåværende behand-
ling som ofte inkluderer immunoglobulin 
intravenøst, er ikke tilfredsstillende, og vi 
trenger nye terapiformer. Et svært interes-
sant funn var at det i tillegg ble påvist 
granulysin i huden hos pasienter med trans-
plantat-mot-vert-sykdom, sier Austad.
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Antibiotikaprofylakse 
ved fjerning av kateter
Urinveisinfeksjon er en av de vanligste 
nosokomiale infeksjoner. Vi mangler doku-
mentasjon for positiv effekt av profylaktisk 
antibiotikabruk ved fjerning av katetre. 
I en randomisert studie fra Sveits med 
239 pasienter som gjennomgikk elektiv 
abdominalkirurgi, ble det undersøkt om 
antallet urinveisinfeksjoner reduseres ved 
bruk av tre doser trimetoprim-sulfa profy-
laktisk (Ann Surg 2009; 249: 573–5).

Gruppen som fikk antibiotika hadde sig-
nifikant færre urinveisinfeksjoner (4,9 %) 
enn de som ikke fikk profylakse (21,6 %). 
Absolutt risikoreduksjon var 16,7 %, relativ 
risikoreduksjon var 77,5 % og antall som 
må behandles (numbers needed to treat, 
NNT) var seks.

Subklinisk Cushings syndrom 
ved binyresvulst
Hos pasienter med subklinisk Cushings 
syndrom ved tilfeldig oppdaget binyresvulst 
kan man med hell fjerne binyren laparo-
skopisk (Ann Surg 2009; 249: 388–91). Det 
er konklusjonen i en prospektiv randomi-
sert studie fra Italia.

Pasienter ble gjennom 15 år randomi-
sert til laparoskopisk adrenalektomi 
(n = 23) eller konservativ behandling med 
tett oppfølging (n = 22). I kirurgigruppen så 
man klinisk bedring hos dem med diabetes, 
hypertensjon, hyperlipidemi og overvekt, 
men ikke hos dem med osteoporose. For-
skjellen mellom gruppene var kun signifi-
kant for hypertensjon. De konservativt 
behandlede opplevde forverring av dia-
betes, hyperlipidemi og hypertensjon, men 
ingen utviklet likevel Cushings syndrom 
i oppfølgingsperioden på knappe åtte år.

Nerveskade ved 
thyreoideakirurgi
Skade av n. laryngeus recurrens 
i forbindelse med tyroidektomi og para-
tyroidektomi er en sjelden, men kjedelig 
komplikasjon som kan medføre heshet når 
den er ensidig og luftveisobstruksjon når 
den er bilateral. I en finsk prospektiv ran-
domisert studie undersøkte man 579 
pasienter for å kartlegge nervens anatomi 
(Ann Surg 2009; 249: 648–52).

Ekstralaryngeal deling av nerven var 
i 26 % av tilfellene på høyre side og 23 % 
på venstre. Motorfibrene som styrer både 
adduksjon og abduksjon av stemmebån-
dene, var lokalisert kun anteriort. Denne 
kunnskapen om anatomiske varianter kan 
være nyttig for å forebygge nerveskade.


