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Inledning 

Den här boken skriver jag sensommaren 2020 mitt under pandemin av covid-19. 

Frågorna har haglat från nyfikna vänner: Varför får man ont i halsen, hosta och 

andningsproblem av viruset? Blir vi immuna mot det? Vad är de där T-mördarcellerna det 

talas så mycket om? Cytokinstormarna, hur fungerar de? Kommer vi kunna vaccinera oss 

mot det? Vad är flockimmunitet, och hur länge dröjer det innan vi har det? 

Nästan varje fråga har krävt att jag berättat om någon del av vårt immunförsvar, 

och efter att ha besvarat ett antal frågor insåg jag att jag nästan gett en komplett 

grundkurs i immunologi. För första gången i mitt liv var ämnet inte en partykiller, utan 

något som gjorde en populär. Det här viruset drar nämligen igång i stort sett alla delar av 

immunförsvaret, samtidigt som immunförsvaret spelar en nyckelroll i nästan varje 

symptom eller skada sjukdomen kan ge. 

När jag kommit så långt i förklaringarna har jag nästan kunnat höra t hur många 

vänner dragit andan av pur förvåning. Är det inte virusen som skadar oss, utan vårt egen 

kropps försvar? Som ger oss feber, förlamande trötthet, smärta, andnöd, syrebrist och 

skador i alla möjliga och omöjliga organ? Som sprider lidande, död och rädsla över hela 

världen? Varför gör kroppens försvar så? Varför skyddar den oss inte mot detta, så vi kan 

vara trygga, och fortsätta att mötas, festa och besöka våra gamla släktingar och vänner? 

Den korta versionen av svaret är att annars skulle viruset mycket snabbt förstöra 

stora delar av kroppen och döda oss på ett par dagar. Hade vi inte försvarssystem, som 

dödar virusinfekterade celler och vräker aggressiva ämnen över både virus och 

kroppsceller, så skulle ingen av oss överleva mötet med viruset. Och våra förfäder skulle 

inte överlevt sina möten med andra virus. Så vi skulle helt enkelt inte finnas till. Vi lever 

här idag just för att vi har försvarssystem som när det blir allvar kan ta i ordentligt, även 

om det leder till att den egna kroppen skadas. Också till priset av ett förfärligt mänskligt 

lidande.  

I grunden är detta den gamla filosofiska frågan om lidandets ursprung och 

mening. Den är inte helt olik teodicé-problemet: hur kan ett immunförsvar som 

utvecklats för att skydda och försvara oss göra oss så illa? Den här boken kan i stora delar 

betraktas som en fallstudie kring detta problem, som vi närmar oss genom berättelserna 

om vårt immunförsvar, om immunförsvarets kamp mot viruset och om hur 

immunförsvaret och viruset åstadkommer symptom och skador vid covid-19. Berättelser 

som i stor utsträckning är en och densamma. 

När man skriver om virus som tar över kroppsceller och förökar sig där, och om 

vita blodkroppar som försvarar oss mot virusen, resulterar det ofrånkomligen i 

formuleringar som skulle kunna tolkas som att virus och vita blodkroppar har avsikter, 

viljor och agendor. Jag har inte rensat bort alla sådana formuleringar. Den mänskliga 

hjärnan är nämligen selekterad till att uppfatta och avkoda intryck och skeenden i termer 

av avsikt-orsak-verkan. (Vi behöver en välutvecklad sådan förmåga för att kunna förstå 

det sociala spelet i de grupper vi är beroende av.) Det blir därför mycket lättare att greppa 

komplexa resonemang om de metaforiskt kan skrivas in i sådana strukturer. Och de allra 

flesta läsare vet att varken virus eller vita blodkroppar har några hjärnor som kan ge dem 

medvetna viljor och avsikter. Att de bara av evolutionen givits program som ibland får 

dem att uppföra sig som om de hade det.  
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För att underlätta läsningen finns en ordlista i slutet av boken. Efter uppmaning 

av många vänner innehåller den även en del ord jag inte använder i boken, men som 

cirkulerar i debatt och media.  

Min tanke är att man inte ska behöva vara naturvetare för att kunna läsa och förstå 

boken. Jag har efter bästa förmåga sökt undvika att förutsätta en massa förkunskaper. 

Man kan däremot behöva en gnutta nyfikenhet, och vara road av att hålla flera tankar i 

huvudet på en gång. De sammanhang jag försöker förklara är bitvis lite komplicerade. 

Förhoppningsvis har jag ändå förmått göra det hela begripligt. Ni avgör om jag lyckats. 

 

 

Henrik Brändén, september 2020 
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Prolog:  Farsoter nu och då 

- En ny pandemi 

Wuhan är en av Kinas största städer och en viktig järnvägsknut, som breder ut sig över 

slätterna på ömse sidor om Yangtse-floden, 70 mil från dess utlopp i närheten av 

Shanghai. I slutet av 2019 började människor där insjukna i en allvarlig luftvägsinfektion. 

Många drabbades av akut syrebrist, och kunde tvingas till veckor i respirator. Hos andra 

slutade dessutom njurarna att fungera som de skulle, eller tjocktarmen, eller hjärtat. 

Sjukdomen kunde plötsligt och hastigt gå från mild till kritisk. Den spreds snabbt, och 

dödligheten tycktes vara hög. Inte bara gamla immunsvaga blev sjuka, utan även 

vältränade till synes friska unga och medelålders. Det hela liknade inte alls de influensor 

människor och läkare var vana vid.  

Till mångas fasa liknade det istället en sjukdom som härjade i Östasien under åren 

2002 och 2003, och då kallades sars (Severe Acute Respiratory Syndrome, svår akut 

andningssjukdom). Den dödade bortåt var tionde smittad, men till all lycka spred den sig 

rätt trögt, och kunde därför stängas inne i en handfull östasiatiska länder, och utrotas. Då 

hade minst 8000 personer insjuknat, och över 800 dött.  Med tiden visade det sig att sars 

orsakades av ett virus av en typ som kallas coronavirus, som hade hoppat till människa 

från fladdermus.  

Den nya sjukdomen i Wuhan spred sig dock mycket snabbare än sars hade gjort, 

och på den västerländska tideräkningens nyårsafton, då året 2019 skulle bli 2020, slog de 

kinesiska myndigheterna larm. Sjukdomen spred sig veckorna som följde som en löpeld, 

först i staden och sedan till andra delar av Kina. I Wuhan kapsejsade sjukvårdssystemen, 

och tusentals människor dog utan att få vård. Trots att det på rekordtid byggdes stora nya 

sjukhus i utkanten av staden. 

Redan några veckor efter larmet hade 

kinesiska forskare lyckats isolera det virus som 

orsakade sjukdomen, och bestämma 

ordningsföljden av ”bokstäver” i dess arvsanlag.  

Det visade sig att även detta virus var ett 

coronavirus, ganska likt det som orsakade sars. 

Sjukdomen döptes därför till covid-19, vilket kan 

uttydas som den ”corona virus disease”, som 

bröt ut år 2019. Själva viruset fick namnet sars-

cov2, och det första sarsviruset fick samtidigt 

byta namn till sars-cov1.  

Ännu mer än sars-cov1 liknade dock det 

nya sars-cov2 några virus som forskare hittat hos 

fladdermöss i grottor i södra Kina. Närmare 

bestämt hade de hittats av just de forskare som 

avslöjat varifrån det första sarsviruset kom. Vi 

kan därför känna oss säkra på att det nya viruset kommit till människa från en 

fladdermus, genom ett ”hopp” liknande det som gav upphov till den första sars-

epidemien. 

Efter en tids tvekan reagerade kinesiska myndigheter kraftfullt på den nya 

epidemien: Den 23 januari stängdes Wuhan av från omvärlden, och förflyttningar inom 

staden förbjöds. Det kinesiska nyårsfirandet – landets största helg, då flera hundra 
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miljoner människor besöker sina släktingar och förfäders gravar – ställdes in med tre 

dagars varsel. Successivt stängdes större delen av jättelandet ner. I över 130 städer stod 

kollektivtrafiken stilla, och människor hindrades från att röra sig fritt. Hela diktaturens 

övervakningsapparat sattes in för att hålla koll på smittades rörelser. Det förekom till och 

med på några ställen att dörrar svetsades igen för dem som inte respekterade karantänen. 

De hårda tagen hejdade smittan i Kina, men då hade den redan spridit sig till 

resten av världen. Vi vet nu att den fanns i Europa redan i december 2019 – man har 

hittat virus i avloppsvatten i Milano och Torino före julhelgen, och i blodprover från en 

patient som under mellandagarna behandlades för lunginflammation på ett sjukhus i 

Paris. I två månader spreds sedan viruset vidare under myndigheternas radar i Europa och 

USA, men i februari 2020 exploderade smittan i västvärlden. Allra först slog den till i ett 

bälte av småstäder söder om Milano.   

Hur många som smittats av viruset är det ingen som vet, men i mitten av 

september 2020 hade över 30 miljoner människor rapporterats vara smittade efter 

provtagning. En miljon hade dött. Världen över har universitet och skolor stängts ner, 

folksamlingar och möten förbjudits, flygförbindelser ställts in, butiker och restauranger 

gått omkull, turistföretag tvingats i konkurs. Flygbolagen står på konkursens rand och 

västvärldens ekonomier krymper i en takt som inte skådats de senaste hundra åren.  

Allt detta på grund av att ett litet virus, som inte är större än en dryg tiotusendel 

av en millimeter, fått en olycklig kombination av förändringar hos en handfull av de 

knappt trettiotusen ”bokstäverna” i sin arvsmassa. Vilket gjort det möjligt för viruset att 

inte bara smitta fladdermöss, utan också smitta människor, spridas över hela världen och 

göra en del av oss ordentligt sjuka. Den här boken handlar om hur det gått till. I detta 

första kapitel ska vi se att liknande händelser inträffat många gånger tidigare under 

historien, och att konsekvenserna då blivit minst lika dramatiska.  

Från fladdermöss, nötkreatur och fjäderfä till människa 

Vi vet alltså att viruset kommit till människa från fladdermöss. Men vi vet inte hur det 

gått till.  

En ofta framförd tanke är att hoppet kan ha skett på en matmarknad i Wuhan, i 

vars närhet många av de tidiga fallen dök upp. På den marknaden säljs både levande och 

slaktade djur av många sorter, men knappast de mycket små och köttfattiga 

fladdermusarter – hästskonäsor – som i Kina bär på virusets släktingar. Eftersom 

coronavirus även kan finnas hos myrkottar, och sådana betraktas som en delikatess och 

möjligen såldes på marknaden, har det spekulerats i att viruset kommit från fladdermöss 

till människa via dem. Jag betraktar den möjligheten som mindre sannolik.  

En annan möjlighet kan vara att hoppet skett genom traditionell kinesisk medicin. 

Torkad avföring från fladdermöss – Ye Ming Sha – rekommenderas mot bland annat 

ögonproblem. Avföringen löses upp i vatten som droppas i ögonen. Och på cellerna i 

ögonens hornhinna finns stora mängder av de proteiner som viruset kan gripa tag i för att 

ta sig in i kroppens celler. De fladdermöss som har många coronavirus av den typ som 

hoppade till människa rekommenderas dessutom i kinesisk folkmedicin mot hosta. 

Kanske var den förste patienten med covid-19 en person som tagit någon av dessa kurer 

– eller någon som samlat ihop sådana läkemedel i naturen, och sålt dem på en marknad?  

Det har också diskuterats att viruset kan ha hoppat från fladdermus till människa 

i anslutning till något medicinskt forskningslaboratorium. I Wuhan finns minst ett sådant 

som studerar coronavirus, insamlade från fladdermöss i olika delar av Kina. (Nämligen 

det laboratorium som redde ut varifrån det första sarsviruset kom, och sedan 
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oupphörligen varnat omvärlden för att nya liknande hopp kan ske när som helst.) 

Kanske, spekuleras det, har någon som arbetat på ett sådant laboratorium slarvat med 

säkerhetsrutinerna och själv blivit smittad. Kanske har ett försöksdjur som burit på 

viruset sålts på svarta marknaden som mat, istället för att brännas. Forskarna på det 

laboratorium som redde ut sambandet mellan sars och fladdermöss hävdar dock bestämt 

att inget av de virus de arbetat med och sekvensbestämt haft samma sekvens som covid-

19 på det kritiska ställe som gör det möjligt för viruset att spridas till människa. 

En annan möjlighet är att viruset hoppat från fladdermus till människa någon helt 

annan stans, och sedan spridits och muterat vidare under veckor eller månader, för att en 

dag i just Wuhan få ytterligare en mutation som gjort det riktigt aggressivt, och startade 

epidemien.  

Vi vet inte vilket, och kanske kommer vi aldrig att få veta.  

 

Sidoblick: Konspirationsteorier om virusets ursprung 

En fråga som man ofta möter är om sars-cov2 kan ha skapats av människohand med 

hjälp av genteknik. Vi kan vara säkra på att det inte skett.  

De genförändringar som gjorde att sars-cov2 kunde börja infektera 

människoceller var nämligen annorlunda än de som fått andra coronavirus att göra 

motsvarande hopp, och de skulle inte varit möjliga att komma på för en mänsklig 

designer som försökt göra ett dödligt virus. (Människan begriper helt enkelt inte 

tillräckligt väl hur proteiners aminosyresekvens avgör dess struktur för att lyckas med den 

typen av ingenjörskonst ens en miljondel så väl som det naturliga urvalets ”trial and 

error”.) Den som till äventyrs haft sådana ambitioner skulle istället utgått från det 

sarsvirus som redan fanns, och sedan försökt ”förbättra” det.  

Varje försök att klippa och klistra ihop ett nytt supervirus skulle dessutom lämna 

spår av själva konstruktionsarbetet i arvsmassan. Tusentals molekylärbiologer har tittat 

noga på virusets sekvens, och nyfiket letat efter sådana tecken. Utan att hitta något. 

Däremot finns det en handfull välkända konspirationsteoretiker som menar att 

viruset visst kan ha skapats av människohand, däribland nobelpristagaren Luc Montagnier 

(som misstänker att det skapats i ett försök att skapa ett vaccin mot HIV). De tecken han 

tycker sig se är dock fenomen som kan uppkomma genom helt naturliga händelser där 

virus och andra levande varelser under långa evolutionära tidsrymder byter bitar av 

arvsanlag med varandra. Likaså är de tecken andra diskuterar är inget egendomligare än 

sådana förändringar i arvsmassan som alltid kan uppkomma när arvsmassor muterar. Där 

varje given förändring i sig är osannolik hos en viss virusindivid en viss dag, men det inte 

alls är osannolikt att något virus någonstans någon gång ska få en sådan förändring. 

 

Är det då något märkligt att ett helt nytt virus, som aldrig tidigare funnits hos människor, 

överförs från en fladdermus till oss? Inte alls. De forskare som fördjupat sig i smittsamma 

sjukdomar och deras historia vet att de flesta virus och bakterier som smittar direkt 

mellan människor har kommit till oss genom att hoppa från något djur. Och de har bara 

väntat på att ett nytt sådant hopp skulle starta en världsomspännande epidemi, en 

pandemi.  

När forskare undersökt en rad betydelsefulla mänskliga smittspridare och letat 

efter deras närmaste släktingar har de nämligen kunnat se ett tydligt mönster: 

Mässlingviruset har sina närmaste släktingar hos nötkreatur. Influensaviruset hos 

fjäderfän, smittkoppsviruset hos kamel. Påssjukeviruset och kikhostebakterien möjligen 
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hos gris, annars hos någon av de växtätare vi håller som tamdjur. Ett stort antal viktiga 

smittspridare har alltså hoppat till människa från djur som vi har domesticerat och levt 

nära inpå. Övergången till jordbruk och boskapsskötsel tycks ha öppnat en dörr genom 

vilken en rad nya direktsmittande sjukdomar har kunnat överföras till oss.  

Ut över hela världen 

Trots de kinesiska myndigheternas dramatiska åtgärder spreds det nya viruset snabbt över 

världen. Det är inte förvånande. Tiotusentals turister, inköpare, försäljare, ingenjörer, 

reparatörer, forskare och politiker har varje dag de senaste årtiondena flugit från ena sidan 

av jordklotet till den andra. Att några av dem kan bära med sig ett smittsamt virus är rätt 

självklart. Ju tätare människor lever och ju mer de reser, desto lättare kommer nya 

infektioner att spridas.  

Vi ser spår av samma grundprincip redan från de tillfällen då de smittsamma 

sjukdomar vi nyss nämnde hoppade från olika domesticerade djur till människa. Jämför vi 

arvsanlagen hos smittspridare hos människor med deras närmaste släktingar hos djur kan 

vi nämligen få en uppfattning om ungefär när i tiden hoppen ägde rum. De visar sig alla 

ligga något enstaka eller några få årtusenden tillbaka i tiden. Trots att boskapsskötsel har 

över tiotusen år på nacken. 

Det innebär att hoppen inte ägt rum i tidiga boskapsskötande och jordbrukande 

samhällen, utan först efter det att avancerade civilisationer börjat växa fram längs Nilen, 

Eufrat, Tigris, Indus och Gula floden. Där inte bara några hundra jordbrukare levde i 

nära kontakt med varandra i en by, utan byarna dessutom var inlemmade i ett nät av täta 

kontakter med varandra, där handelsmän, skatteindrivare och kanske också präster reste 

fram och tillbaka, och ibland mellanlandade i framväxande städer.  

Hur kommer sig det? Låt oss först tänka oss att ett virus hoppade från ett 

tamdjur till en människa och gav henne en allvarlig och mycket smittsam sjukdom i en 

liten isolerad bondby före framväxten av stora sammanhängande civilisationer. Efter ett 

tag hade alla människor i byn smittats och antingen dött i sjukdomen, eller utvecklat 

immunitet – motståndskraft – mot den. Viruset hade då ingenstans att ta vägen, och dog 

ut.  

Låt oss sedan tänka oss att hoppet istället skedde i en by i en begynnande 

civilisation. Då kunde viruset smitta inte bara byns invånare, utan också en skatteindrivare 

på besök, som sedan tog med sig viruset till nästa by, där han inte bara smittade byborna, 

utan också en handelsman, som förde det vidare till ytterligare andra byar. Varpå viruset 

och den nya sjukdomen fortsatte att spridas runt i hela det område som knutits samman 

av civilisationen. 

Efter några år kom så viruset tillbaka till den by där allt började. Några vuxna 

fanns knappt att smitta, för de flesta som överlevt den första epidemien var immuna. Men 

där fanns barn som fötts sedan det första besöket, barn som aldrig mött sjukdomen och 

därför inte blivit immuna. De blev nu smittade; några av dem dog, och resten blev 

immuna. Varpå sjukdomen fortsatte vandra runt i civilisationen, smitta alla barn, döda en 

del av dem, och göra resten immuna. Farsoten förvandlades på det sättet till en 

barnsjukdom, som cirkulerade runt i civilisationen, skonade de vuxna som var immuna, 

och drabbade de barn som fötts sedan sist.  

Källor både från européernas första möte med böldpesten i mitten av 1300-talet 

och från farsoter i det gamla Rom, visar att en mänsklig civilisations första möte med ett 

nytt smittämne kan bli fasansfullt. I många fall dog en betydande andel av befolkningen, 

kanske så mycket som en fjärdedel eller hälften. Många av dem som överlevde hade 
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svävat mellan liv och död i svåra plågor. Sjuka lämnades utan vård av skräckslagna 

släktingar och grannar. Barn blev föräldralösa, gårdar övergavs, hantverkare förlorade sina 

kunder. Skräck och fasa grep kring sig. Även om andelen som idag dör i covid-19 är 

betydligt lägre känns mycket igen från historiska skildringarna av epidemiernas sociala, 

ekonomiska och psykologiska konsekvenser. 

När dessa farsoter första gången dök upp i ett mänskligt samhälle fanns många 

faktorer som påverkade om en enskild människa klarade sig eller ej – till exempel om hon 

var välnärd eller undernärd, hade någon som vårdade henne eller om hon lämnades 

ensam. Men även gener spelade roll. Somliga människor råkade helt enkelt ha 

genvarianter som gjorde att deras kropp och immunförsvar hade relativt god förmåga att 

hantera just den sjukdomen, medan andra var mindre lyckligt lottade. När sjukdomen 

gång på gång svepte runt i civilisationen dog därför oftare människor vars gener gav svag 

förmåga att hantera sjukdomen än människor vars gener gav stark förmåga.  

Människor selekterades därför av de smittsamma sjukdomarna för gener som gav 

god förmåga att hantera dem. Många av oss värjer oss till en början mot denna tanke, 

men man ser än idag tydliga avtryck i arvsmassan hos befolkningar från olika delar av 

världen av de sjukdomspanoraman som varit vanliga där. Vi ska därför inte utesluta att 

skillnader i genetiskt arv idag kan bidra till att förklara att somliga klarar sig bättre och 

andra sämre vid mötet med covid-19.  

Även hos smittämnena tror man att det skett ett naturligt urval efter hoppet till 

människa. Om ett smittämne är väldigt aggressivt, och snabbt dödar sin bärare, får det ju 

inte lika stora möjligheter att spridas som ett smittämne, vars bärare överlever och kan 

träffa andra människor. Och om ett smittämne har stark förmåga att smitta, så sprids det 

mer än ett som har svag förmåga att smitta.  

Därför tror man att de flesta smittämnen successivt anpassats till att leva i 

mänskliga samhällen genom att utveckla starkare förmåga att smitta, men bli mindre 

benäget att döda sina bärare. Tuberkulos anses vara ett exempel på detta, där bakterien 

under långa tidsrymder anpassats till människan så att den kan hålla sig kvar i kroppen 

hela livet hos de flesta den smittar, och blott långsamt döda en del av dem.  

Det hela är dock snarare en evolutionsbiologisk hypotes än en regel som vi vet att 

alla smittsamma sjukdomar följer. Historiska källor antyder i och för sig att nya farsoter 

vanligen blev mildare över tiden, men det går inte att säga hur mycket av det som 

berodde på att smittämnet blev beskedligare, och hur mycket som berodde på att 

människorna med tiden allt oftare var immuna. Jag har sett många spekulationer om att 

även sars-cov2 kommer att utvecklas till att bli allt mindre skadligt. Det är inte alls 

otänkbart, men långt ifrån garanterat.  

Barnsjukdomar som oavsiktliga biologiska vapen 

När nya smittsamma sjukdomar etablerats har det mänskliga priset som vi sett ofta varit 

förfärande. Men när sådana sjukdomar väl etablerats kom de att fungera som en slags 

oavsiktliga biologiska vapen, som hjälpte de jordbrukande civilisationerna i deras möten 

med andra samhällen och folk. Historikern William McNeill skissar i den banbrytande 

boken Farsoterna i historien vilken effekten rimligen blivit, när en civilisation som ”lärt sig 

leva” med några sådana smittsamma sjukdomar mötte ett folk som inte gjort det. 

Sjukdomarna spreds snabbt in i den nya gruppen. Eftersom ingen där var immun 

mot någon av dem blev de flesta sjuka och många dog. Det gav naturligtvis civilisationen 

en stor militär fördel. Men minst lika viktig måste, enligt McNeill, den psykologiska och 
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moraliska effekten ha blivit. ”Vi blir sjuka men inte de. Deras gudar skyddar dem, men 

våra skyddar inte oss. Deras gudar måste vara mäktigare än våra!”  

I sjukdomarnas fotspår, menar han, demoraliserades grannkulturerna, och de 

anpassade sig till och sögs upp i civilisationerna. Dessa bredde därigenom successivt ut sig 

och införlivade med sjukdomarnas hjälp grupp efter grupp de kom i kontakt med. Detta 

menar McNeill måste ha spelat en nyckelroll när jordbrukande civilisationer under 

årtusenden långsamt expanderade från Eufrat, Tigris, Indus och Gula flodens dalgångar 

för att till slut omfatta huvuddelen av den bebodda världen.   

Allra tydligast framträder dessa processer i historiska källor då européer nådde 

Amerika och Australien. Med erövrarna kom på en och samma gång smittkoppor, 

mässling och en rad andra farsoter in över de amerikanska och australienska 

kontinenterna. Människorna där var varken immuna mot sjukdomarna, eller hade 

selekterats för att kunna hantera dem. Majoriteten av befolkningarna dog, de överlevande 

demoraliserades, och inordnade sig under de nya erövrarna. Några hundra beväpnade 

spanjorer kunde under Cortés ledning lägga under sig sydamerikanska imperier, som bara 

några år tidigare kunnat ställa upp arméer med hundratusentals soldater. Inte sällan nådde 

de spanska conquistadorerna övergivna storstäder med drivor av lik på gator och i hus.  

Risken för att nya sjukdomar hoppar från djur och etablerar sig hos människor 

beror alltså inte bara på ekologi och på hur nära inpå oss olika djur lever. Den beror 

också på hur tätt människor lever, hur många människor som lever på samma ställe, och 

hur täta förbindelserna är mellan dessa ställen. Ju fler människor på samma plats och ju 

tätare förbindelser mellan dem, desto större sannolikhet att den nya sjukdomen etablerar 

sig och snabbt sprider sig ut över världen. Det vill säga åstadkommer en pandemi.  

Som smittkoppor och mässling gjorde när de första civilisationerna växte fram. 

Och som covid-19 gjort sedan slutet av 2019.  

 

Sidoblick: Varför bara Amerika och Australien? 

Varför drabbades bara befolkningarna i Amerika och Australien av de smittämnen 

européerna förde med sig? Varför skedde inte samma sak i Asien och Afrika? Och varför 

förde inte européer med sig lika många nya farliga sjukdomar tillbaka till Europa, som 

slog ut befolkningen även där? 

I Asien mötte européerna huvudsakligen andra jordbrukande folk, som i 

årtusenden haft handelskontakter med Europa, och därför redan hade mött i stort sett 

samma smittsamma sjukdomar som européerna. Där kunde européer för en kort tid ta 

över politisk makt, men inte byta ut befolkningar.  

I Afrika fanns antagligen hos jordbrukande folk en del av de europeiska 

sjukdomarna, men dessutom så många tropiska sjukdomar som européer varken var 

genetiskt selekterade att tåla eller immuna mot, att få människor från Europa ville slå sig 

ner där.  

Ett övertygande svar på frågan varför människorna i Amerika inte hade lika 

otrevliga sjukdomar i beredskap för de europeiska kolonisatörerna, trots att även de hade 

avancerade jordbrukande civilisationer – ges av Jared Diamond i Vete, vapen och virus: 

Amerikanerna hade relativt få domesticerade djur, och de flesta av dessa var som vilda 

inte flockdjur, utan ensamlevande. De hade därför få direktsmittande infektioner att dela 

med sig av till människor. 

En smittsam sjukdom misstänks dock ha vandrat österut över Atlanten: syfilis. 
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En ny våg av sjukdomar? 

Till skillnad från de historiska sjukdomar vi diskuterat har covid-19 inte kommit till 

människan från ett djur vi domesticerat, utan från ett djur som lever vilt. Tittar vi på 

andra smittsamma sjukdomar som dykt upp hos människor under de senaste hundra 

åren, ser vi ofta samma sak. HIV har kommit från schimpanser, ebola från fladdermöss 

(antingen direkt eller via apor), West Nile-virus från myggor och hantavirus från 

gnagare. 

En analys av smittsamma sjukdomar som upptäckts hos människan mellan 1940 

och 2008 har visat att 60% av dem säkert har hoppat till människan från djur, och att det i 

nästan tre fjärdedelar av fallen var frågan om vilda djur. Huvuddelen av hoppen har ägt 

rum i sådana områden i tropiska och subtropiska zoner, där den ekonomiska utvecklingen 

gjort att allt fler människor kommit att leva allt tätare och allt närmare inpå de områden 

där vilda djur lever.  

Många virologer och ekologer anar ett samband med de snabba miljöförändringar 

som pågår. Klimatförändringar tvingar djur att flytta på sig. Människan tränger allt längre 

in i de sista fickorna orörd natur, inte längre som enstaka jägare eller äventyrare, utan i 

stora grupper, för att kalhugga, anlägga jordbruk eller organisera massturism. Ekologiska 

balanser förskjuts, och djur som tidigare levt isolerade kommer nu i kontakt med 

människor på helt andra sätt än tidigare. 

För att bara ta ett exempel ur högen: nipahviruset. Det finns sedan länge hos 

världens största fladdermöss, så kallade flyghundar eller flygande rävar. Miljöförändringar 

har under de senaste årtiondena gjort det allt svårare för dem att hitta föda i de 

sydostasiatiska regnskogar som utgör deras naturliga livsmiljö, och allt oftare har de 

därför börjat besöka byar där människor lever. 1998 besökte de byn Sungai Nipah i 

Malaysia, där de åt frukt från böndernas träd. Halvätna frukter åts sedan upp av grisar, 

som därigenom blev smittade, och förde smittan vidare till människor, som fick allvarliga 

hjärninflammationer. Man räknar med att drygt två hundra människor insjuknade och att 

ett hundratal avled.  

Några år senare dök flyghundar upp i Bangladesh, där de började dricka av den 

söta vätska byborna tappade från palmer, och på det sättet förde de smittan vidare till 

människor. Nu hade viruset fått en mutation, som gjorde att det inte bara kunde smitta en 

människa utan också spridas från människa till människa. Hittills har viruset bara tagit ett 

par steg mellan människor innan smittkedjorna dött ut. Det hindrar inte viruset från att 

döda hundratals människor i Bangladesh och Indien varje säsong. Och vem vet vad som 

händer om någon smittad med det viruset sätter sig på ett flygplan till Paris, samtidigt 

som viruset får ytterligare en mutation? 

Många som tänker och skriver om smittsamma sjukdomars historia gör den 

generella poängen att vågor av nya infektionssjukdomar kommer till människan när vi 

radikalt förändrar den ekologiska balansen mellan oss själva och resten av naturen. En 

sådan förändring skedde när människan gick över från samlande och jakt till jordbruk och 

boskapsskötsel, varpå civilisationer växte fram. En annan sker just nu, när en 

jordbrukande värld omvandlas till en hyperglobaliserad industrialiserad. Mätpunkterna är 

visserligen för få för att man med säkerhet ska kunna dra en sådan generell slutsats, men 

det är en hypotes värd att ta på stort allvar.  

Och ingenstans har den senare omvandlingen skett snabbare och med större kraft 

än i just Kina under de senaste decennierna. 
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1. Mellan levande och dött  

- En presentation av viruset 

Epidemin av covid-19 orsakas alltså av ett coronavirus som har fått namnet sars-cov2. 

Detta virus har lätt för att ta sig in i många av människokroppens celler, ta över dem och 

ställa om dem till att tillverka stora mängder nya viruspartiklar, som kan ta sig in i nya 

celler och ta över även dem. För att dämpa och hejda de exploderande kedjereaktioner 

detta skulle kunna leda till behöver kroppens försvarssystem reagera kraftigt, och de 

reaktionerna åstadkommer mycket av det patienter märker av sjukdomen. I det här 

kapitlet ska vi ta en närmare titt på hur viruset ser ut, hur det tar över en människas celler, 

förökar sig i dem och dödar dem. Sedan ska vi i kommande kapitel se hur våra 

försvarssystem reagerar på viruset och hur dessa processer kan förklara vad som händer i 

människor när de blir sjuka, och i grupper av människor när viruset dyker upp. 

Virus 

Jämfört med en människocell eller en bakterie är coronavirus – och nästan alla andra 

virus – mycket små och enkelt uppbyggda. De befinner sig precis på gränsen mellan det 

levande och icke-levande.  

Ett virus består nämligen bara av en sträng av gener omgivet av ett hölje, och i 

en sådan viruspartikel sker absolut ingenting. Lämnas den åt sitt öde kommer den förr 

eller senare att falla sönder. Men om ett virus stöter på en levande varelse av rätt slag 

kan det fastna på någon av dess celler, få denna att innesluta viruset i sig och ta 

kontrollen över den. Varpå cellens resurser används till att bilda stora mängder nya 

virus, som kan ta sig in i nya celler och ta över dem också. 

Virus byggs upp av samma slags ämnen som människor, djur, växter, svampar 

och bakterier. För det första innehåller alla virus proteiner, ett slags stora molekyler som 

får saker att hända och ger form och struktur. Olika proteiner kan klippa eller klistra i 

andra ämnen, fästa något på eller ta bort det från dem, gripa tag i dem, hålla fast dem och 

få dem att ändra form. Proteiner bryter ner näring, tillverkar nya ämnen, skickar och tar 

emot signaler och bygger viktiga strukturer i livets värld.  

För det andra har alla virus en arvsmassa som beskriver virusets olika proteiner. 

Den är som en instruktionsmanual för 

hur virusets olika proteiner ska 

tillverkas, där beskrivningen av ett 

protein kallas för en gen. Arvsmassan 

består hos somliga virus av DNA, och 

hos andra av ett närbesläktat ämne som 

heter RNA.  

För det tredje finns i somliga 

virus – däribland coronavirus – 

fettliknande ämnen som kallas 

fosfolipider. De bildar ett segt membran 

som omger virusen (och är av precis 

samma slag som de membran som 
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omger växters, djurs, svampars och bakteriers celler). 

Dessa tre grupper av ämnen är varsin slags stora molekyler, hundra eller tusenfalt 

större än de vatten- och alkoholmolekyler vi byggde modeller av på kemilektionerna. Men 

de är fortfarande så små att det inte går att se dem i ett vanligt mikroskop. Om vi 

betraktar ett förhållandevis stort protein, det så kallade spikeproteinet som sticker ut från 

coronavirusens hölje, är det sådär fyra miljondelar av en millimeter i genomskärning. 

Samtidigt som det tar lika mycket plats som tjugotusen vattenmolekyler.  

Storleksordningar 

ett hårstrås diameter – 0,1 mm 

en typisk människocell – 0,01 mm 

en typisk bakterie – 0,001 mm  

coronaviruset – 0,000 1 mm 

ett typiskt protein, till exempel coronavirusets spikeprotein – 0,000 004 mm 

en vattenmolekyl – 0,000 000 2 mm 

 

En snabbt muterande arvsmassa 

Låt oss titta närmare på en viruspartikel! 

Längst in i ett virus ligger avlånga DNA- eller RNA-molekyler hoplindade, som 

bär virusets gener och därmed utgör deras arvsmassa. Där finns beskrivningar av de 

proteiner viruset behöver för att kunna ta sig in i en annan cell, ta över den och föröka 

sig i den. Coronaviruset har till exempel gener för proteiner i virusets hölje, för 

proteiner som kopierar virusets arvsmassa och för proteiner som får en cell att sluta 

tillverka sina egna proteiner. De sistnämnda gör att cellens allasamtliga resurser kan 

användas till att bilda nya virus. 

Hos en del virus består generna precis som hos människan av DNA. De virusen 

kan utnyttja delar av våra cellers maskineri för att kopiera sina gener, och det 

maskineriet är noggrant och omsorgsfullt. Hos sådana virus – till exempel vattkoppor, 

mässling och herpes – förändras arvsmassan mycket långsamt. Har man en gång blivit 

immun mot ett sådant virus kommer man därför i de allra flesta fall också att vara 

immun om man möter ett sådant virus 20 år senare. 

Hos andra virus, däribland coronavirus, består arvsmassan istället av det 

närbesläktade ämnet RNA. Detta har våra celler inte något noggrant system för att 

kopiera, så det kopieras istället av proteiner som coronavirusen själva beskriver. De är 

sådär tusen gånger slarvigare än de system DNA-virusen använder. Så medan ett DNA-

virus samlar på sig i storleksordningen en förändring (mutation) på en eller tio miljoner 

DNA-bokstäver per år är motsvarande siffra för sars-cov2 i storleksordningen en på 

tusen RNA-bokstäver. (Vilket betyder att det sker sådär trettio mutationer per år på en 

virusarvsmassa.)  

Det är i samma storleksordning som hos ett par andra RNA-virus som är kända 

för att mutera snabbt: influensa som får ungefär tre mutationer per tusen bokstäver och 

år, och HIV som får någonstans mellan en och tio. Både influensa och HIV förändras 

så snabbt att immunitet mot ett virus eller vaccin jag möter idag inte nödvändigtvis 

skyddar mot ett muterat virus man möter några år senare. Därför är det en öppen fråga 

Kommenterad [HC1]: Jag blir väl inte immun mot 
vaccinet, utan förhoppningsvis skall vaccinet ge 
immunitet? 

Kommenterad [HB2R1]: Du har rätt. Ta bort de två 
markerade orden, så löser det sig väl? 
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hur länge man skyddas av den immunitet man får av att ha haft covid-19 eller 

vaccinerats mot sjukdomen. 

Ett känsligt hölje 

Runt arvsmassan finns hos alla virus en kapsel av proteiner. Både i coronavirus och 

många andra mänskliga virus lägger sig kapselproteinerna så att de bildar en 

regelbunden, fullständigt symmetrisk tolvhörning (ikosaeder). Ser man på en sådan från 

sidan framträder den som en regelbunden sexhörning.  

Riktigt enkla virus är inte mer än en sådan sträng arvsmassa i en proteinkapsel. 

Deras enkelhet gör dem mycket tåliga. De kan ligga i timmar eller dagar på en bordsyta, 

ett dörrhandtag eller en karamell innan de går sönder. För att oskadliggöra dem behövs 

kraftfulla desinfektionsmedel, till exempel sjuttioprocentig sprit. Förkylningsvirus är 

sådana enkla, tåliga virus, liksom poliovirus.  

Många virus är dock aningen mer komplicerade än så. Coronavirus hör till dem. 

Där ligger arvsmassan och proteinkapseln inslagna i ett segt membran av samma slag som 

omger och avgränsar våra celler. Det är uppbyggt av fettliknande ämnen (kallade 

fosfolipider) och kan därför förstöras av tvål och liknande ämnen – på samma sätt som 

diskmedel får bort matolja från en salladsskål. För att oskadliggöra coronavirus och andra 

membranklädda virus, som influensa- och herpesvirus, räcker det därför att tvätta händer 

och ytor ordentligt med tvål eller diskmedel.  

Innanför membranet ligger proteinkapseln och virusets arvsmassa omgivna av 

vatten. Coronavirus är därför liksom andra membranklädda virus känsliga för 

uttorkning. De klarar sig inte alls lika länge på torra ytor som de enklare uppbyggda 

virusen. Det finns i och för sig tecken på att coronavirus är ovanligt tåliga för att vara 

membranklädda virus, och att enstaka virus av många tusen kan överleva i timmar på en 

metallyta. Det betyder emellertid inte att tillräckligt många virus överlever för att det ska 

vara någon större risk att smittas genom att ta på en yta där en liten droppe med virus 

sedan länge torkat in. För att smittas räcker det inte med ett eller ett par virus. Det 

behövs, som vi kommer att se, många virus, även om vi i skrivande stund inte vet om 

de behöver räknas i hundratal eller tusental.  

Binda till celler i slemhinnan 

   

 
Covid-19 smittar framför allt genom små vätskedroppar vid nysningar och hosta. För 

att man ska få en infektion ska en sådan droppe fastna på slemhinnans vägg i näshåla, 

svalg, hals eller lunga. Viruset ska sedan ta sig helskinnat förbi olika försvarsmekanismer 

i slemmet och komma fram till cellerna i själva slemhinnan.  
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I coronavirusets membran sitter några proteiner instuckna, vars yttre delar 

hamnar allra längst ut på viruset. Det största och viktigaste av dem kallas för 

spikeprotein och sitter som en krona – korona – runt membranet. Det har längst ut en 

form som passar som hand i handske till något protein på ytan av en kroppscell. De två 

proteinerna kan därmed binda till varandra, viruset fastnar på cellen, och kan sedan ta 

sig in i den.  

Hos några av de coronavirus som cirkulerar bland fladdermöss binder 

spikeproteinet till ett protein som kallas ACE2. Det finns på många celler i 

fladdermusens kropp, och dess normala uppgift är att förändra ett hormon som reglerar 

blodtrycket. Eftersom de sars-liknande coronavirusens arvsanlag förändras snabbt 

kommer det ständigt hos fladdermöss att uppkomma en massa nya varianter av viruset, 

där detta protein är en aning förändrat. För det mesta leder detta inte till någonting – 

proteinet kan fortfarande binda till fladdermössens ACE2. Eller så leder det till ett 

spikeprotein som inte kan binda någonting, och sådana virus försvinner utan att lämna 

något spår efter sig.  

Men någon gång sommaren eller hösten 2019 fick något sådant virus i någon 

fladdermus en mutation som gjorde att formen ytterst på spikeproteinet även passade 

ihop med formen längst ut på den mänskliga versionen av ACE2-proteinet. Varpå 

fladdermusen hamnade i tillräckligt nära kontakt med en människa, för att viruset skulle 

binda till ACE2 på en cell i en människas slemhinna. Och starta pandemin med covid-

19. 

Att delar av proteiner passar som hand i handske och därför binder till varandra 

är något som återkommer gång på gång i denna bok. Dels handlar det om att formen på 

de två ytorna passar ihop, dels om att fördelningen av små och stora laddningar på de två 

ytorna är sådana att en minusladdning på den ena alltid ligger mitt emot en lika stor 

plusladdning på den andra, och att stora oladdade (fettlika) områden ligger mitt emot 

varandra. Ju bättre sådan passform, desto lättare och starkare binder de två ytorna till 

varandra. (Man säger då att de två ytorna är komplementära.)  

Ofta kan virus bara binda en eller ett par celltyper hos en enda art, men en del 

virus är mer lättfotade. Det här viruset kan till exempel ta sig in i en lång rad av 

människokroppens celler, bland annat i blodådror, njurar, tjocktarm, hjärta, öga och 

hjärna. På alla dessa ställen finns det celler med ACE2-proteiner på sin yta. Viruset har 

dessutom rapporterats spridas mellan människa och kattdjur. Det gäller dock att hålla isär 

vad som är möjligt från vad som är vanligt. Att viruset då och då kan hoppa mellan 

människa och katt betyder inte att det är ett vanligt sätt för viruset att spridas. 

Att ta över en kroppscell 

Hur gör då viruset för att ta sig in i en cell, ta över den och se till att det bildas stora 

mängder nya virus? För att det ska bli begripligt behöver jag beskriva det här rätt 

detaljerat, men detaljerna är inget man behöver minnas för att förstå fortsättningen. För 

att hänga med i vad som sedan kommer räcker det att veta att viruset hakar fast i ACE2, 

förs in i cellen, stänger av cellens egen verksamhet, därmed dömer cellen till döden, och 

omvandlar cellen till en virusfabrik som under några timmar tillverkar hundratals eller 

tusentals nya viruspartiklar. 

Men det kan vara lärorikt att se i alla fall ett exempel på hur en process som kan 

sammanfattas så kort går till i detalj. Så följ med i berättelsen, ni behöver inte memorera 

den! (teckning 2): 
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Om sars-cov2 når fram till celler i slemhinnan kommer virusets spikeprotein 

och ACE2 på cellytan att kunna stöta på och binda till varandra. Virus och cell länkas 

därmed samman (1). Virusets spikeprotein kommer då att förändra sin egen form och 

sin omgivning på ett sådant sätt att virusets och cellens membran smälter samman (2). 

Öppningen mellan 

virus och cell vidgas 

så att virusets kapsel 

och arvsmassa 

befinner sig inne i 

cellen. Därefter säras 

höljeproteiner från 

varandra och virusets 

arvsmassa släpps ut i 

cellen (3).  

En del av 

virusets arvsmassa 

används sedan för att 

tillverka en första 

uppsättning 

virusproteiner. Dels 

sådana som stänger 

av cellens produktion 

av sina proteiner, dels 

sådana som kopierar 

virusets arvsmassa 

(4). Viruset tar nu 

kontrollen över 

cellen.  

Därefter 

kommer virusets 

arvsmassa att 

kopieras många 

gånger (5), och 

samtidigt användas 

för att bilda stora 

mängder av de 

proteiner som ska 

ingå i de nya 

viruspartiklarna (6, 7). 

Cellens resurser 

används nu helt och 

hållet till att tillverka 

nya coronavirus. 

Själva 

hopfogningen av nya viruspartiklar går sedan till så här: Nybildade virusarvsmassor (5) 

binder till nybildade kapselproteiner (7), så att nya viruskapslar (8) bildas. De proteiner 

som ska fästas i virusets membran hamnar samtidigt i membranet hos stora 

membransäckar inne i cellen, som cellbiologer döpt till endoplasmatiskt nätverk (6). 

Viruskapslarna kommer sedan att tryckas mot dessa membransäckar (9), så att membran 
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med virusproteiner omsluter viruskapseln. Till slut knoppas det hela, som nu är ett färdigt 

virus, av inne i membransäcken (10). Från dessa membransäckar förs sedan virusen i 

membranbubblor mot cellens ytterhölje, och när dessa membranbubblor smälter samman 

med cellmembranet (11) lämnar de nya virusen cellen (12).  

Stora mängder nya virus snabbt 

Den infekterade cellens produktion av nya coronavirus 

går i rasande fart. All cellens energi och alla dess resurser 

används för detta. Cellen får ingen chans att vare sig 

underhålla sig själv eller utföra sina normala 

arbetsuppgifter. Efter någon eller några timmar dör 

därför cellen. På bilder av döende slemhinneceller kan 

man se hur tusentals nya viruspartiklar lämnar dem. 

Låt oss nu göra en liten tankeövning. Antalet 

celler i en människokropp är ungefär hundra tusen 

miljarder. Vi tänker oss att det tar tiosex timmar för en 

virusinfekterad cell att tillverka tusen nya virus. Sedan 

antar vi att vart och ett av dessa lyckas infektera varsin 

ny cell, vilka efter ytterligare tiosex timmar vardera bildat 

tusen nya virus, som vart och ett lyckas ta sig in i och ta 

över varsin ny cell, och så vidare. Då skulle det bara ta drygt två 

 mindre än två dygn innan viruset kunnat ta över och döda fler celler än det finns 

i en människokropp. Det skulle alltså räcka med att en liten andel av de virus som bildas 

lyckas ta sig fram till och ta över en ny kroppscell, för att viruset på några dagar ska 

åstadkomma stor och allvarlig skada på den människa som smittats.   

Om inget satte stopp för viruset skulle därför den slemhinna den slagit sig ner i 

snabbt fullständigt trasas sönder, och andra delar av kroppen där många celler bär 

ACE2 förstöras. Den drabbade skulle därför snabbt dö, om vi inte i kroppen hade en 

rad försvarssystem, som hejdar detta coronavirus. Liksom de hejdar andra virus, 

bakterier, svampar och olika parasiterande djur. De försvarssystemen ska vi nu titta 

närmare på. Vi börjar med de som finns ständigt mobiliserade, redo att möta en 

inkräktare i samma stund den kommer till kroppen. 
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2.  Ständigt mobiliserade gränstrupper 

- Ospecifikt försvar 

Människor är liksom alla andra djur ständigt omgivna av virus, bakterier och andra 

parasiter. På många sätt skulle våra kroppar vara en behaglig hemvist för dem: god 

tillgång till energi och näring, behaglig temperatur och välreglerad syrehalt. Hade vi inga 

system för att hålla dem borta skulle vi snabbt bokstavligen talat ätas upp av dem. 

Evolutionen har därför försett oss med ett antal olika försvarssystem, så effektiva att de 

för det allra mesta håller nästan alla sådana inkräktare borta. I detta kapitel ska vi titta på 

de försvarssystem som finns ständigt redo och möter vårt coronavirus så snart det landar 

på en slemhinna. De systemen finns ständigt på plats, och kallas för kroppens ospecifika 

försvar. (De känner nämligen inte igen en viss inkräktare, utan har beredskap att möta de 

flesta olika främmande ämnen.)  

Fysiska barriärer 

När coronaviruset kommer fram mot en människa möter det allra först en rad fysiska 

barriärer. Liksom medeltida städer var omgivna av en ringmur, är människokroppen 

omgiven av ett i princip ogenomträngligt hölje av hud och slemhinnor (teckning 4). Hud 

på ”utsidan”, slemhinnor längs väggen av det hålrum som passerar rakt genom oss från 

mun till bak och som täcker en rad olika inbuktningar, som urinvägar, könsorgan och 

lungor. Notera alltså att luftvägarna hör till kroppens utsida. De är i direktkontakt med 

omvärlden, men avskiljs från kroppen av slemhinnor. Längst in i de olika inbuktningarna 

finns dock regioner där kroppens insida och utsida möts. De största, känsligaste och 

ömtåligaste av dessa regioner utgörs av ett myller av små hålrum 

nere i lungan – lungsäckar – där blodet tar upp syre. 

Längs utsidan av luftvägarnas slemhinna har cellerna ett 

stort antal trådformade utskott, så kallade flimmerhår, som ständigt 

rör sig och därmed knuffar skräp och främmande inkräktare uppåt, 

bort från lungorna. Dessa flimmerhår tycks vara känsliga för 

luftfuktigheten, och fungerar mycket sämre om det är för torrt. Det 

tros vara en viktig anledning till att vanliga influensavirus främst 

sprids i torrt och kallt väder, och därför smittar mycket värre på 

vintern än på sommaren. Möjligen gäller samma sak med covid 19-

viruset. Längs de flesta slemhinnor strömmar eller glider vidare 

olika vätskor (urin, saliv, tårar, slem) som sköljer bort angripare på 

väg mot slemhinnan, och inte sällan gör att de slutar sin existens i 

det frätande syrabadet i magsäcken. På hud och slemhinnor bildas 

dessutom en rad olika proteiner och miniproteiner (peptider) som 

på olika sätt är specialiserade på att förstöra virus och bakterier. 

Rent bokstavligt hugger och skär de sönder ämnen i virus och 

bakterier, och sticker hål på dem. 

Om en vätskedroppe som bär med sig sars-cov2 landar på 

utsidan av slemhinnan i halsen riskerar viruset såväl att knuffas bort 

av flimmerhåren, att sköljas bort av slemmet som glider neråt över 
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slemhinnan, och att förstöras av olika proteiner och miniproteiner. Då har de ändå 

knappt börjat den äventyrliga vägen fram till en slemhinnecell.  

Celler som slukar och proteiner som sticker sönder 

När viruset tar sig genom slemmet mot slemhinnecellerna kan det också möta celler som 

kallas fagocyter (betyder ungefär ”ätarceller”. Det finns många slags sådana fagocyter, 

som bär på olika fantasieggande namn, till exempel makrofager (”storätarceller”), 

monocyter, neutrofiler och eosinofiler. 

Gemensamt för dem alla är att de innehåller ett stort antal små membranbubblor 

med olika aggressiva ämnen. Där finns dels proteiner (enzymer) som kan klippa sönder 

sådana ämnen som bygger upp virus, bakterier och annat levande. Dels så kallade fria 

radikaler, som kan rycka en elektron från en annan molekyl, och därmed förstöra den.  

Om en fagocyt träffar på ett eller några enstaka virus kan den sträcka ut sitt 

membran till en arm, som griper tag i inkräktaren. Sedan låter den membranet linda sig 

runt viruset (se bilder och teckning 5) tills det är inneslutet i en membranbubbla inne i 

fagocyten. Denna slås sedan ihop med membranbubblor med aggressiva ämnen, vilka 

bryter ner viruset i småbitar. 

 

Ifall fagocyten träffar på mängder av virus kommer den istället att föra sådana 

bubblor med aggressiva ämnen mot sin yta, och hälla ut dessa direkt över angriparna. Det 

sparar tid och gör att inte bara några enstaka virus skadas, utan många. Men det innebär 

samtidigt att de aggressiva ämnena också kan träffa och skada den egna kroppens celler 

invid. Vilket är den grundläggande orsaken till många av de skador som sker i vävnader 
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och organ (som lunga, njure, hjärta, lever och hjärna) vid covid-19. Och vid många andra 

infektioner.  

    Som om dessa hinder inte var tillräckliga på virusens väg till slemhinneceller finns 

dessutom i alla kroppsvätskor en uppsättning proteiner som kallas komplementproteiner. 

De arbetar i kedjereaktioner, där ett första komplementprotein aktiveras av någon form 

som ofta finns på ytan av ett virus eller en bakterie. Detta får det första 

komplementproteinet att klippa ett antal exemplar av ett andra komplementprotein, vilka 

därmed aktiveras och klipper ännu fler exemplar av ett tredje komplementprotein, osv. 

Genom sådana kedjereaktioner kan reaktionen expandera, och efter några steg har det 

bildats stora mängder av komplementproteiner som fäster vid virusen och kan sticka hål 

på deras membran, vilket leder till att virusen kollapsar. Dessutom underlättar 

komplementproteinerna för fagocyter att gripa tag i viruset och sluka det. 

Så låt oss tänka oss att några av de coronavirus som landat i en droppe i halsen 

har lyckats undvika att föras bort av flimmerhår och slem, och att de klarat sig undan de 

första proteiner och miniproteiner de mötte. Innan de kommer fram till cellerna i 

slemhinnan och kan tränga in i dem riskerar de dessutom att slukas av fagocyter och 

stickas ihjäl av komplementproteiner. De flesta bedömare uppskattar därför att det 

behövs åtminstone hundratals eller tusentals partiklar av sars-cov2 i en droppe, för att 

viruset ska lyckas etablera sig där droppen landar.  

Men om man får i sig tillräckligt många virus på en gång, då kan viruset etablera 

sig i kroppen. Våra försvarssystem har då inget annat val än att angripa virusen på sätt 

som också skadar den egna kroppen. 

Inflammation 

Om några virus lyckas smita undan fagocyter och komplementproteiner och ta sig in i en 

slemhinnecell börjar det snart bildas stora mängder nya virus, varav några i sin tur tar sig 

in i cellerna bredvid. En infektion kan då etableras, och många fler virus bildas än vad den 

begränsade mängd fagocyter som fanns på platsen från början klarar av att hantera. De 

behöver hjälp! 

Årmiljoner av naturligt urval har därför resulterat i att fagocyter och 

komplementproteiner när de kämpar mot virusen kommer att bilda signalämnen som 

kallar på förstärkning. De sprider sig bort från infektionen och startar vad som kallas en 

inflammation (teckning 6): 

• Signalämnena får blodådror i närheten att förändra sin insida, så att fagocyter 

som glider fram genom blodådrorna istället för att åka vidare kletar fast vid 

blodådrornas vägg och pressar sig ut genom små glipor som öppnas i dem. 

• Sedan lockar signalämnena fagocyterna att vandra till platsen för infektionen, och 

får dem att under vandringen förbereda sig för strid. Bland annat genom att 

bygga upp stora lager med aggressiva ämnen, som de börjar hälla ur sig när de 

kommer fram. 

• Signalämnena får blodådrorna i närheten att vidgas, så att chansen ökar att ännu 

fler fagocyter ska komma till just det ställe där man har infektionen. I huden och 

halsen leder den ökade mängden blod samtidigt till rodnad. 

• Genom gliporna i blodådrans vägg kommer blodvätska (plasma) att läcka ut. Om 

det sker nära huden eller i en halsslemhinna får man en svullnad. Sker det i 

lungorna kan de små hålrum där syreutbytet sker fyllas av vätska, som hindrar 

luft från att komma fram. Sker det överallt i kroppen på samma gång sjunker 



20 
 

blodtrycket snabbt, och i värsta fall kommer inte tillräckligt med syre till hjärta 

och hjärna, så man dör.  

 

Sidoblick: Orden infektion och inflammation 

Två ord som är lätta att blanda ihop är infektion och inflammation. En infektion innebär 

att ett virus, en bakterie eller annan parasit etablerat sig i kroppen och börjar föröka sig. 

Inflammation är ett standardiserat kroppsligt svar på många olika slags retningar. Retningen 

kan vara en infektion, men också fysiska skador som en vrickning av foten, en förslitning 

eller ett hårt slag. Oavsett vilken retningen är bildas signalämnen, som åstadkommer 

svullnad, rodnad och att en massa fagocyter kommer till platsen.  
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Har covid 19-viruset etablerar sig i en slemhinna startar alltså en inflammation och stora 

mängder fagocyter anländer. De äter upp enstaka virus, och häller ut aggressiva ämnen 

över stora ansamlingar av virus. Är inflammationen kraftig skadas slemhinnan av de 

aggressiva ämnen som hälls ut.  

Till slut dör fagocyter av utmattning – ofta fullproppade av halvt nedbrutna 

virus. Håller en inflammation på länge samlas därför mängder med döda fagocyter i 

området, och bildar en ljusgul trögflytande vätska eller gegga – var. Hur inflammation 

och varbildning ser ut nära huden vet alla som fått ett sår infekterat. I halsen märker vi 

det som svullnad och ett tjockt gult slem, som vi hostar upp, och i näshålan som snor i 

samma färg. Obehagligt, men sällan farligt.  

Om en inflammation däremot uppkommer i lungan kan läget bli allvarligare. 

Längst ner i varje litet ”rör”, som luftvägarna förgrenas till i lungan, finns som sagt en 

liten lungblåsa, där utbytet av syre sker mellan luft och blod. Dessa skadas av aggressiva 

ämnen som släpps ut vid inflammationen. Trögflytande ansamlingar av döda fagocyter 

lägger sig längs väggarna i blåsorna, och hindrar syret från att komma fram till blodet. 

Vätska som läcker ut från blodet kan fylla blåsorna och göra det ännu svårare att andas. 

Detta händer ofta hos patienter med covid-19 där virusinfektionen tagit sig ner i lungan. 

Samtidigt som sådana inflammationer är absolut nödvändiga för att bekämpa en 

infektion är det de som åstadkommer mycket av de skador i olika delar av kroppen som 

kan göra covid-19 både synnerligen obehaglig och livsfarlig. Samma sak gäller i stort sett 

alla infektioner, och en lång rad andra sjukdomar. Inflammationer spelar en huvudroll 

för att åstadkomma smärta, lidande och död vid olika sjukdomar. Men de behövs, för 

att vi och våra förfäder inte snabbt skulle gått under i möten med olika virus, bakterier 

och parasiter, som skulle kunna använt vår kropp som matförråd. 

Interferoner och naturliga mördarceller 

För att hejda en virusinfektion räcker det emellertid inte med fagocyter och 

komplementproteiner som äter upp och förstör fria viruspartiklar. Något måste också 

göras åt de celler som redan blivit infekterade av viruset, och som är på väg att bilda 

tusentals nya virus. Eftersom de flesta levande varelser under långa tidsrymder mött olika 

virus som uppfört sig på liknande sätt har det naturliga urvalet mejslat fram en rad system 

i kroppen, som försöker stänga av och döda virusinfekterade celler. 

Ett av dem, som finns redo direkt när viruset anländer, bygger på en grupp 

proteiner kallade interferoner. (Närmare bestämt alfa- och beta-interferoner, gamma-

interferon har visat sig vara något annat.) När en kroppscell känner att den är 

virusinfekterad kommer den att börja tillverka och hälla ur sig sådana, och 

interferonerna fungerar sedan som larmsignaler, som får andra celler i närheten att ställa 

om sig, så att det blir svårare för ett virus att ta över dem.  

För det första får interferonerna andra celler att bilda proteiner, som kan klippa 

sönder främmande arvsanlag. Om ett virus får in sin arvsmassa i en sådan cell riskerar 

alltså virusets arvsmassa att klippas sönder innan den hunnit ta kommandot över cellen. 

För det andra får de cellerna att stänga ner sina proteinfabriker (ribosomer), så att 

inga nya virusproteiner kan tillverkas, även om virusets arvsmassa lyckats överleva. 

Visserligen kan cellen inte bilda sina egna proteiner heller, vilket i längden inte är nyttigt 

för den. Men ur hela människans synpunkt är det bättre att en cell mår dåligt eller dör, än 

att tusentals nya viruspartiklar bildas och sprids. 

För det tredje kommer interferoner att aktivera en grupp vita blodkroppar som 

kallas naturliga mördarceller (natural killer cells, NK-celler). Dessa griper tag i celler de 
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misstänker vara infekterade av ett virus, och tvingar dem att begå självmord. Deras sätt 

att veta vilka celler som ska angripas är dock primitiva. Bland annat kan de på cellernas 

yta upptäcka så kallade stressproteiner (av historiska skäl kallade 

”värmechocksproteiner”), som celler bara bildar när de mår dåligt, och signalerar till de 

naturliga mördarcellerna ”Det är något fel på mig. Bäst att ta bort mig”. 

Interferonerna gör det alltså på flera sätt besvärligt för ett virus att etablera sig. 

Det är därför ingen överraskning att många virus har utvecklat system för att få de celler 

de tagit sig in i att omedelbart sluta tillverka interferoner. Sars-cov2 har inte bara ett utan 

flera sådana system, och när det tar över en cell slås produktionen av interferoner relativt 

snabbt av. I infektionshärden pågår därför en ”tävling” mellan interferoner och virus, där 

interferoner gör celler okänsliga för virus, och virusen slår av cellernas förmåga att bilda 

interferoner.  

Detta är bara ett av otaliga spår mikrobiologer och immunologer ser av en 

uråldrig evolutionär kapplöpning mellan olika sjukdomsframkallande virus och bakterier å 

ena sidan, och immunförsvaret å den andra. Våra försvarssystem har utvecklats för att 

överlista olika sjukdomsalstrare, och dessa har utvecklat sätt att komma undan kroppens 

försvar.  

 

x   x   x 

 

De försvarssystem jag diskuterat i detta kapitel – fagocyter, naturliga mördarceller, 

komplementproteiner och förmåga att bilda och reagera på interferoner – finns hela tiden 

runt om i kroppen, beredda att reagera på en inkräktare, närhelst och varhelst den än 

dyker upp. När vi möter ett virus, en bakterie eller en parasit klarar de försvarssystemen 

för det mesta av att snabbt ta kål på den, och vi märker ingenting av saken. Men de 

systemen har begränsad slagstyrka. Bryter en inkräktare igenom dem kommer inkräktaren 

att etablera sig och föröka sig med hög hastighet. Infektionen kan då snabbt bli värre. 

Därför har evolutionen dessutom gett alla ryggradsdjur ytterligare en uppsättning 

försvarssystem, vilka kan mobiliseras och successivt bygga upp en betydligt starkare 

slagstyrka. Dessa system känner igen just det främmande ämne det kämpar mot, och 

riktar in kampen mot just det. Man talar därför om dem som vårt specifika försvar. De 

följande tre kapitlen kommer att handla om vart och ett av våra tre specifika 

försvarssystem. 
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3.  Känna igen fienden 

- Antikroppar 

Människor har länge känt till att vissa sjukdomar bara drabbar en gång – smittkoppor, 

böldpest, mässling, scharlakansfeber, påssjuka och många fler. Har man en gång haft 

sjukdomen och överlevt blir man undantagen eller befriad från att få den igen. Man 

började med tiden tala om att vi blev immuna mot dessa sjukdomar, efter det latinska 

ordet ”immun” som betyder befriad, undantagen eller skadelös. (En betydelse vi känner 

igen i begrepp som diplomatisk och parlamentarisk immunitet.) 

Under slutet av 1800-talet upptäckte forskare att immunitet mot sjukdomar 

kunde bäras av vätskan i blodet, ofta kallad serum. Tog man sådant från någon som 

nyligen haft en sjukdom kunde det skydda en människa som inte haft den. Man talade då 

om ”antiserum” mot sjukdomen, och med tiden upptäckte man en särskild grupp 

proteiner, ”antikroppar”, som fanns i serum och skapade detta skydd. Dessa antikroppar 

kan binda till just den sjukdomsalstrare den skyddar oss mot, men inte till någon annan. 

Antikropparna är alltså specifika, och spelar huvudrollen i en gren av vårt specifika 

försvar. Detta kapitel handlar om just det.  

Antiserum har i över hundra år använts för att behandla olika infektioner. Under 

de senaste årtiondena, när vacciner och antibiotika gjort allvarliga infektionssjukdomar 

sällsynta i de rika västländerna, har vi kanske mest hört talas om antiserum mot ormgifter. 

Idag görs dock många försök att behandla sjuka i covid-19 med serum från tillfrisknade 

patienter.  

Sidoblick: Blod, plasma och serum 

Blod består av ett stort antal näringsämnen och proteiner lösta i vatten, där också 

blodplättar, röda blodkroppar och vita blodkroppar simmar omkring.  

Plasma, eller blodplasma, är en gulfärgad vätska man får om man tar bort blodkroppar och 

blodplättar från blodet. Blodplasma består därför av vatten, näringsämnen och olika 

proteiner.   

Serum är den vätska som man får om man dessutom aktiverar blodets koaguleringssystem, 

så att alla blodkoaguleringsproteiner bildar ett stort nätverk, och detta avlägsnas. Serum är 

alltså vatten, näringsämnen och de blodets proteiner som inte är inblandade i koagulation. 

Vilket främst är olika transportproteiner och antikroppar, men även en rad hormoner och 

signalämnen.  
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Antikroppar och B-celler 

Idag vet vi att antikroppar är Y-formade proteiner (teckning 

7). I Y-ets bägge skänklar kan de binda till ett visst 

främmande ämne, medan Y-ets skaft aktiverar olika 

mekanismer som kan oskadliggöra det antikroppen bundit till.  

Vi börjar med skänklarna och återkommer lite senare 

till skaftet. Det är inte så att en antikropps skänkel har någon 

magisk förmåga att binda till vad som helst som är 

främmande. Istället finns det i varje människa i varje 

ögonblick hundratals miljoner olika slags antikroppar med 

varsin form på skänklarna, och därmed förmåga att binda till 

olika saker. Antalet olika antikroppar är så stort att vilket 

främmande ämne som än dyker upp kommer det alltid att 

finnas några antikroppar med en form längst ut på skänkeln, 

som passar som hand i handske med någon del av ämnet. 

Forskare har till och med låtit organkemister 

syntetisera ett antal ämnen som aldrig funnits i naturen, och 

sedan undersökt om det i möss finns antikroppar som kan binda till ämnena. Det gör det. 

För varje ämne, i varje mus som testades. Och då har ändå en mus mindre än en tiondel 

så många olika antikroppar som en människa.  

 Dessa antikroppar bildas av en slags vita 

blodkroppar som kallas B-lymfocyter eller B-celler. Varje B-cell 

kan bara bilda en slags antikropp, med ett visst utseende på 

skänkeln. Varje dag bildas hos var och en av oss tiotals miljoner 

nya sådana B-celler, med var sin unik antikropp. Det är möjligt 

eftersom varje B-cell under sin utveckling bygger en alldeles 

egen gen för just sin antikropp. Hos förstadier till B-celler finns 

nämligen en lång DNA-region med ett stort antal korta DNA-

segment med alternativa beskrivningar av olika delar av en 

antikropp. Under utvecklingen av en B-cell kommer några 

sådana segment slumpvis att föras ihop med varandra (medan 

det som finns mellan dem klipps bort), och dessutom kommer 

slumpvisa förändringar att åstadkommas i skarven mellan segmenten. Därigenom 

kommer varje nybildad B-cell att få en alldeles egen gen för en unik antikropp.  

Medan detta genlotteri äger rum vistas den blivande B-cellen i benmärgen. När 

den sedan som nybildad B-cell lämnar benmärgen har den tillverkat ett antal exemplar av 

sin antikropp som den fäst på sin yta. Men den nybildade B-cellen är mycket liten, och 

gör inget annat än att vandra runt i blodet och kroppens olika delar och undersöka om 

den någonstans kan träffa på något dess antikropp kan binda till. De flesta B-celler hittar 

inget sådant, och dör efter några dagar.  

Men om man är infekterad av covid-19 eller någon annan främmande inkräktare, 

kommer somliga B-cellers antikroppar att kunna binda till något på ytan av denna. Då kan 

det bli en helt annan historia. 

Viruset väljer självt ut … 

Om man har en infektion av covid-19 i näshålan, svalget, halsen eller lungan kommer det 

att vimla av virus och av bitar av sönderslagna virus, både vid platsen för infektionen, och 
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i närheten. Ett mycket stort antal nybildade B-celler kommer därför under sina vandringar 

runt i kroppen att möta virus eller bitar av virus. Några av dem kommer att ha en 

antikropp, vars skänkel har en form som passar som hand i handske och därmed kan 

binda till något på virusets yta. Och när de möter varandra kommer just det att ske: 

antikroppen binder till viruset (teckning 8). 

När en sådan bindning sker skickar antikroppen en signal in till B-cellen, som får 

den att sluta vandra omkring och istället se till att det bildas riktigt mycket av dess 

antikropp. (Det är som om signalen säger till B-cellen: Du och din antikropp behövs!) B-

cellen kommer att växa i storlek, börja dela sig och slå på produktionen av antikroppar 

för fullt. Man säger att B-cellen aktiveras. Efter en knapp vecka kommer en enda liten B-

cell att ha förvandlats till bortåt tiotusen stora antikroppsfabriker, som var och en kastar 

ur sig enorma mängder antikroppar. Och när man fått en infektion är det inte bara en B-

cell som aktiveras – samma sak händer hundratals olika B-celler, vars antikroppar kan 

binda till olika ställen på viruset. Så mängden antikroppar som bildas blir enorm.    

Man kan alltså säga att det är viruset självt som väljer ut de B-celler, som kan 

tillverka antikroppar som är duktiga på att ta kål på dem. Och ser till att de aktiveras att 

bilda en stor klon av identiska B-celler, som tillverkar stora mängder av dessa antikroppar, 

och sedan ger immunitet mot viruset.  Immunologer talar om detta som klonal selektion. 
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Sidoblick: Teorin om klonal selektion 

Teorin om klonal selektion växte fram i slutet av 1950-talet och räknas som det 

grundläggande intellektuella genombrott som förvandlade immunologin från en samling 

disparata observationer till en teoretisk struktur som i någon mån gick att förstå. Innan 

dess föreställde man sig att antikroppar på något sätt bildades som avtryck av de 

främmande ämnen som kommit in i kroppen, där de främmande ämnena tänktes fungera 

som något mitt emellan stämplar och gjutformar 

Teorin utvecklades i två steg. Först lade dansken Niels Jerne i mitten av 1950-

talet fram en teori om selektion av antikroppar, som australiensaren McFarlane Burnet 

några år senare av modifierade till en teori om selektion av B-celler, som bildade varsin 

antikropp. Hur varje B-cell kunde bilda sin egen antikropp förblev sedan en gåta tills 

Susumo Tonegawa i slutet av 1970-talet visade hur varje blivande B-cell byggde sin egen 

antikroppsgen genom att dra lott från en stor pool av genbitar. 

Olika sätt att förgöra inkräktaren 

Hur bär sig då antikropparna åt för att oskadliggöra de inkräktare de bundit till? Det är 

lite olika. Det finns nämligen fem olika klasser av antikroppar, vars skaft skiljer sig från 

varandra, och som därigenom har olika saker i beredskap för det främmande ämne 

antikroppen bundit.  

Sidoruta/Tabell: antikropparnas klasser 

 När den 

tillverkas: 

Vad den konkret gör: Vilka slags smittämnen 

den främst bekämpar: 

Andel av 

blodets 

antikroppar 

IgM I början Aktiverar komplement och 

fagocyter 

De flesta 10% 

IgG Senare Aktiverar fagocyter och 

komplementproteiner 

Bakterier och virus inne i 

kroppen 

75% 

IgA Senare Blockerar. Länkar fast i slem.  Bakterier och virus på 

slemhinnors utsida 

15% 

IgE Senare Binder basofiler/mastceller Stora parasiter 0,05% 

IgD Hela tiden oklart oklart 0,25% 

 

 

Till en början kommer de antikroppar en B-cell tillverkar att ha ett skaft som 

fungerar någorlunda oavsett vilken typ av främmande ämne det är immunförsvaret 

reagerar mot. Dessa initiala allsidiga antikroppar kallas IgM. Men ett tag efter det en B-cell 

mött sitt främmande ämne och som bäst håller på att dela sig kommer B-cellen att byta 

skaft på de antikroppar de tillverkar, så det blir ett skaft som passar för just den slags 

inkräktare immunförsvaret just då har att göra med. Man säger att B-cellen byter klass på 

sin antikropp. 

Är det frågan om ett virus eller en bakterie, som lever i kontakt med 

kroppsvätskorna, kommer B-cellerna att bilda en klass av antikroppar som kallas IgG. 

Deras skaft har en form som gör att fagocyter lätt griper tag i dem, och att 

komplementproteiner aktiveras. Så när IgG-antikroppar binder till ett virus (eller en 
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bakterie) blir det hundrafalt lättare för fagocyter och komplementproteiner att ta kål på 

viruset eller bakterien. IgG-antikroppar spelar därför en viktig roll i försvaret mot covid 

19-viruset. 

Det viruset finns emellertid även på utsidan av slemhinnorna, och dit kommer en 

annan klass av antikroppar som kallas IgA. De lyfts från blodet genom slemhinnor till de 

vätskor (slem, saliv, tårar …) som ständigt sköljer över slemhinnornas utsidor. Där binder 

de till viruset, och sätter sig i vägen och hindrar viruset från att binda till slemhinneceller 

(teckning 9). Dessutom griper IgA-antikropparnas skaft tag i ämnen i slem, så att viruset 

dras iväg med slemmet. Vilket ofta leder till att de till slut hamnar i syrabadet i magsäcken, 

där de fräts sönder.  

(Här bör vi instruera tecknaren att sätta ett (a) under det vänstra bildsegmentet 

och ett (b) under det andra och att sätta in ett streck från de Y-formade strukturerna i den 

vänstra bilddelen till en textsnutt ”IgA”. Bildtext: Om IgA binder till ett virus utanför 

slemhinnan blockeras de proteiner som skulle kunna gripa tag i slemhinnans celler och 

viruset förs bort (a). Utan sådana antikroppar blir det lättare för viruset att fästa vid 

slemhinnan och ta sig in i dess celler (b).) ///  

 

 

Om ett stort främmande ämne kommit in i tarm eller luftvägar kan antikroppar 

bildas av en klass som kallas IgE. De spelar en viktig roll i försvaret mot stora parasiter 

som är uppbyggda av samma slags celler som människor och djur (maskar, amöbor …). 

Ibland bildas de också mot helt andra ämnen, och då blir vi allergiska mot dem. Du kan 

läsa mer om det i ett appendix om immunförsvaret och andra sjukdomar i slutet av 

boken. IgE-antikroppar spelar såvitt vi idag vet ingen roll i försvaret mot covid-19. 

Slutligen finns det en antikroppsklass som kallas IgD. Det är dock oklart vilken 

funktion den har. 

Det här med att B-cellerna först efter ett tag byter klass på sina antikroppar 

innebär att den som infekterats av covid-19 i normalfallet bildar antikroppar av IgM-typ i 

början av en infektion, för att sedan mot slutet av infektionen bilda IgG- och IgA-

antikroppar. Dessa finns sedan kvar i blodet långt efter det att infektionen avklingat.   
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Minnes B-celler 

En del av de celler som bildas när den aktiverade B-cellen delar sig kommer inte att sluta 

som stora antikroppsproducerande celler. Istället går de någon gång efter sitt klassbyte till 

synes tillbaka i sin utveckling och blir lika små som de nybildade B-cellerna. Men till 

skillnad från nybildade B-celler är dessa celler mycket långlivade. De är mycket lättare än 

nybildade B-celler att aktivera. Och vid en infektion bildas det stora mängder sådana 

celler.  

Om man senare i livet träffar på viruset igen kommer man därför inte bara att ha 

några B-celler som kan reagera mot det, man kommer att ha många. De kommer inte att 

vara sega i starten, utan kommer snabbt igång med att tillverka stora mängder 

antikroppar. Av just det slag som behövs bäst. Därför kan de ofta hjälpa kroppen att 

besegra viruset långt innan vi hinner märka av den. I så fall har vi blivit immuna mot 

smittämnet. Man brukar då säga att immunförsvaret ”minns” ämnet. De små långlivade 

celler som åstadkommer detta kallas därför minnes B-celler. 

Det finns olika åsikter kring hur långlivade minnes B-cellerna är: om de finns kvar 

under resten av vårt liv, i flera årtionden eller bara några år. Helt klart är att det finns 

många sjukdomsalstrare som vi får livslång immunitet mot, och fortsätter ha antikroppar 

mot livet genom. Möjligen kan det bero på att en liten mängd minnesceller på något sätt 

av och till ”okynnesaktiveras”, så att de både tillverkar nya antikroppar, och fyller på 

förrådet av minnesceller med nya, yngre sådana. 

 

 

#   #   # 

 

 

När covid- 19-viruset etablerat sig i kroppens slemhinnor kommer alltså B-celler att 

aktiveras, och antikroppar börjar tillverkas, först IgM, sedan IgG och IgA. De blockerar 

viruset och hindrar det från att ta sig in i nya kroppsceller, och märker in det, så att 

fagocyter och komplementproteiner förgör dem med hundrafalt större kraft, än om de 

inte bundit antikroppar och komplementproteiner. Men de virus som redan tagit sig in i 

slemhinnans celler kan antikropparna inte skydda oss från. Och de kan inte förhindra att 

celler som tagits över av viruset ständigt tillverkar allt fler virus. För att kunna besegra en 

virusinfektion behöver vi därför på något sätt också bli kvitt de virusinfekterade cellerna. 

Till det finns en annan typ av vita blodkroppar, som kallas T-mördarlymfocyter, eller T-

mördarceller. Nästa kapitel handlar om dem.  

 

 

Sidoblick: Orden ”immunitet” och ”immunförsvar” 

Orden immunitet och immunförsvar är numera tvetydiga. Från början betecknade immunitet 

förmågan att bli immun mot en sjukdom, det vill säga att bli befriad eller undantagen så 

att man inte drabbas av den igen. Att man hölls skadelös när den härjade. Immunförsvaret 

blev då de försvarssystem som kunde ge immunitet, det vill säga försvarssystem som har 

minne och specifikt känner igen en viss inkräktare. 

Med tiden började emellertid betydelsen av ordet glida, och immunologi är nu i de 

flestas språkbruk läran om alla våra försvarssystem, inklusive de ospecifika. Ibland 
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används även ordet immunitet lika brett, som en samlande benämning för allt vårt försvar 

mot infektioner. Även de system som inte alls kan göra oss immuna.  

Därför kan man ibland stöta på sådana vid första anblicken märkliga uttryck som 

”ospecifik immunitet” eller ”medfödd immunitet”. Med dessa uttryck menas då våra 

första försvarslinjer, som inte kan skilja olika bakterier och virus från varandra, som inte 

har minne och som inte gör oss immuna. 
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4.  Den brända jordens taktik 

- T-mördarceller 

Medan de flesta immunologer under de första tre fjärdedelarna av 1900-talet undersökte 

antiserum och antikroppar studerade en annan och mycket mindre grupp forskare vad 

som hände om de flyttade – dvs transplanterade – en bit vävnad mellan två människor, 

eller mellan två möss. Det gick sällan särskilt bra. Om de två individerna inte var nära 

släkt så förstördes snart den transplanterade vävnaden; man sade att den stöttes bort. När 

forskarna tittade närmare på processen såg de att det dök upp vita blodkroppar som 

dödade cellerna i den transplanterade biten vävnad.  

I kroppen fanns det alltså ”mördarceller”, som dödade främmande celler. Men 

varför, frågade sig forskarna, har det naturliga urvalet gett oss sådana celler? Celler från 

andra människor är ju rimligen inte något vi haft behov av att försvara oss mot. Kunde 

det möjligen, undrade de, vara så att dessa mördarceller finns för att göra oss kvitt celler 

infekterade av främmande virus? Och att celler från en annan människa också angreps av 

dem?  

Det visade sig stämma. De mördarceller dessa forskare hittade – nu kallade T-

mördarceller – utgör den andra av de tre grenarna i vårt specifika försvar, och de är en 

tydlig illustration till att immunförsvaret ibland behöver slå hårt mot den egna kroppen 

för att hindra att smittspridare skadar oss ännu mer. I det här kapitlet ska vi titta närmare 

på dessa T-mördarceller, se hur de spelar en nyckelroll i vårt försvar mot virus, och hur 

de samtidigt bidrar till allvarliga skador på den egna kroppen.  

Känna på utsidan för att få veta vad som finns inuti … 

Om covid-19 fått fäste i en slemhinna, i lungan eller i något annat organ räcker det som vi 

sett inte med antikroppar för att besegra sjukdomen. Hur mycket dessa än oskadliggör 

fria virus kommer de infekterade cellerna hela tiden att bilda nya virus. För att besegra 

sjukdomen måste våra försvarssystem även kunna göra slut på de av kroppens egna celler 

som tagits över av virus.  

Det åstadkoms, vet vi nu, av sådana mördarceller som hittades av forskarna som 

studerade transplantation. De är nära släkt med B-cellerna; vi kallar dem vanligen för T-

mördarceller, men de heter egentligen T-mördarlymfocyter. (Även beteckningen”CD8+ 

T-celler” förekommer, och på engelska uttrycket ”Cytotoxic T Lympocyte” eller ”CTL”.) 

Deras uppgift är att vandra runt i kroppen, känna på kroppscellerna en efter en, och när 

de upptäcker en cell som är infekterad av ett virus de kan känna igen, så griper de tag i 

cellen och ger den en dödskyss. Och gör detta mycket effektivare än de naturliga 

mördarceller (NK-celler) som vi bekantade oss med i förrförra kapitlet.  
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Länge trodde man att mördarcellen 

gjorde ett hål i den infekterade cellen, som 

fick vätska att snabbt strömma in så att cellen 

slets i stycken. Nu vet vi att mördarcellen 

använder ett mycket mer raffinerat och 

diskret sätt att avliva sina offer: De slår på ett 

program inne i dem, som tvingar dem att av 

egen maskin begå självmord. (Detta program 

kallas på fackspråk omväxlande apoptos och 

programmerad celldöd.) 

För att kunna känna på andra celler 

har T-mördarcellerna på sin yta ett 

känselspröt, som påminner lite om ena 

skänkeln på en antikropp. Den kallas för T-

cellsreceptor, och dess yttersida skiljer sig – 

precis som antikropparnas skänklar – radikalt 

mellan olika T-celler. Det är möjligt eftersom 

de blivande T-mördarcellerna medan de 

utvecklas bygger varsin alldeles egen gen för sin T-cellsreceptor. Det går till på ungefär 

samma sätt som då blivande B-celler bygger sin antikroppsgen; de plockar slumpvis ut 

olika genfragment, fogar ihop dem, och åstadkommer lite extra variation i skarvarna. I 

varje ögonblick har vi därigenom tiotals miljoner olika T-mördarceller i kroppen, med 

olika sådana receptorer. Som vandrar runt, och känner på våra kroppsceller, för att ta reda 

på om de är infekterade.   

Det T-cellsreceptorn ska ta reda på är emellertid inte om det sitter något virus på 

utsidan av en kroppscell, utan om det finns ett virus inne i den. Så hur kan en T-

mördarcell ta reda på vad som finns inne i en kroppscell bara genom att låta sin T-

cellsreceptor känna på dess yta? Jo, hos varje cell i kroppen finns en grupp proteiner som 

kallas MHC klass-I (hos människor kallas de ibland också HLA-I). Dessa bildas i cellens 

inre och förs sedan till dess yta.  

Längst ut på dessa MHC klass-I finns en klyfta dit ett litet fragment av ett 

sönderhackat protein kan binda. När en MHC klass-I vandrar mot ytan av en cell fångar 

den i cellens inre upp ett sådant fragment av något av de proteiner cellen för tillfället 

tillverkar. Varpå MHC klass-I visar upp det lilla proteinfragmentet på cellens yta. 

Eftersom vi har ett stort antal MHC klass-I på cellytan kommer bitar av de flesta 

proteiner cellen tillverkar att visas upp. Hos en 

frisk cell betyder det att fragment av många av 

cellens egna proteiner visas upp. På en cell 

som har infekterats av sars-cov2 visas istället 

fragment av virusets proteiner upp. 

Om en T-mördarcell har en  T-

cellsreceptor som passar ihop med den 

kombination av MHC klass-I och fragment av 

protein  som visas upp, så kommer de två att 

binda till varandra (teckning 11). T-

mördarcellen känner igen det som visas upp, 

och en signal skickas in i den. T-mördarceller 

kan alltså bara känna igen främmande ämnen 

när bitar av dessa visas upp för dem på 
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kroppens egna cellers MHC klass-I. När detta samband under tidigt 1980-tal nystades upp 

myntades bland immunologer uttrycket: ”En T-cell är som en gammaldags engelsk 

gentleman. Han ignorerar varje främling tills denne presenterats för honom av någon han 

känner.” 

En grym pedagogik 

Fundamentalt för immunförsvaret är att det reagerar mot det främmande, men tolererar 

det egna. Det riktar sina förstörelsesystem mot främmande virus och bakterier som 

kommit in i kroppen, men skonar kroppens egna ämnen. Man säger att immunförsvaret 

skiljer mellan ”själv” och ”icke-själv”.  

Hur kommer sig detta? Varför kommer till exempel mängder av T-mördarceller 

att döda infekterade kroppsceller som visar upp delar av sars-cov2, men lämna de friska 

kroppsceller ifred, som istället visar upp bitar av kroppens egna proteiner. Svaret är att 

T-cellerna efter att ha byggt färdigt sin gen för sin T-cellsreceptor, men innan de släpps 

ut i kroppen, kommer att gå genom vad vi immunologer brukar kalla en ”utbildning” 

där de ”lär sig” att inte reagera mot kroppens egna ämnen. Med hjälp av en mycket 

brutal pedagogik.  

Utbildningen äger rum i tymuskörteln (brässen). Där finns ett stort antal 

långsträckta celler med mängder av MHC klass I-molekyler, som visar upp en stor 

mängd olika fragment av kroppens egna proteiner. Under utbildningen knuffas de nya 

T-mördarcellerna runt bland dessa ”lärarceller”. Om en T-mördarcell då stöter ihop 

med en kombination av MHC och proteinfragment som dess T-cellsreceptor kan binda 

till, så kommer de två cellerna att binda till varandra varpå en signal skickas in i T-

mördarcellen, som får den att slå på sitt program för att begå självmord. Vilket gör att 

den dör. (Det är som om den tyckte det var så pinsamt att ha kysst en lärare, att den inte 

ser någon annan utväg än att ta livet av sig.)  

Långt över hälften av de T-mördarceller som påbörjar utbildningen kommer på 

detta sätt att ta livet av sig innan utbildningen är avslutad. Bara de T-mördarceller som 

länge och väl knuffats runt utan att stöta på något deras T-cellsreceptor känner igen 

kommer att klara sig. Därmed kommer de allra flesta T-mördarceller som kan reagera 

mot kroppens egna ämnen att rensas ut. (Några T-mördarceller som kan reagera mot 

kroppsegna ämnen smiter dock genom. Sådana kan sedan vara inblandade i autoimmuna 

sjukdomar. Om det kan man läsa mer i appendixet Immunförsvaret och andra sjukdomar.) 

En armé av mördare 

Varje dag lämnar tiotals miljoner färdigutbildade T-mördarceller tymyuskörteln, hamnar i 

blodet och börjar vandra runt i kroppen. Var och en av dem bär sin alldeles egna T-

cellsreceptor, som känner efter på cell efter cell som T-mördarcellen möter, om där finns 

något T-cellsreceptorn kan känna igen och binda till. De flesta T-mördarceller möter 

inget sådant, och dör efter några dagar. 

Har en person drabbats av covid-19 kommer dock en del av dennes celler vara 

infekterade av det nya coronaviruset och visa upp fragment av virusets olika proteiner på 

MHC klass-I. Det är då bara en tidsfråga innan någon liten nyutbildad T-mördarcell som 

råkar kunna känna igen en del av viruset möter en virusinfekterad kroppscell, som visar 

upp det mördarcellens T-cellsreceptor kan binda. T-cellsreceptorn kommer då att nosa på 

kombinationen av MHC och fragment av virus, om de passar ihop binder de till varandra, 
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och en signal skickas in i T-mördarcellen som talar om för den att den och dess T-

cellsreceptor behövs. Varpå T-mördarcellen växer i storlek, börjar dela sig och bygger 

upp sitt maskineri för att snabbt och effektivt skicka dödande signaler in i sina offer. 

Efter en knapp vecka kan en enda liten T-mördarcell ha omvandlats till flera tusen stora 

aggressiva mördarceller. Precis som när motsvarande sak händer med B-celler talar man 

om att T-mördarcellen aktiveras. Har sars-cov2 etablerat sig i ens slemhinnor händer 

detta inte bara med en T-mördarcell, utan med många. Stora arméer av aktiva T-mördare 

kan därmed bildas, som patrullerar kroppen och dödar virusinfekterade celler.  

Liksom som hos B-cellerna kommer dock en del av de T-mördarceller som bildas 

under den snabba celldelningen att till synes utvecklas tillbaka, och bilda små minnes T-

mördarceller. Precis som sina motsvarigheter hos B-cellerna blir dessa mycket långlivade, 

och lättare att aktivera än nya T-mördarceller. Och de blir många fler än de mördarceller 

som från början kunde känna igen viruset. Om viruset dyker upp igen kommer därför 

stora mängder mördarceller riktade mot viruset snabbt att kunna aktiveras, och mycket 

snabbare än första gången börja rensa kroppen från virusinfekterade celler. Även hos T-

mördarcellerna har immunförsvaret minne. Även T-mördarceller kan ge immunitet.  

Generellt vet vi att T-mördarceller spelar en mycket viktig roll för att försvara oss 

mot virus, och att de är särskilt viktiga i försvaret mot virus i andningsvägarna. Nästan 

alla som överlevde den första sarsepidemien 2002–2003 hade kvar betydande mängder 

minnes T-mördarceller ännu 17 år efter epidemien. Så gott som alla som vårdats för 

covid-19 har bildat betydande mängder minnes T-mördarceller. Den enda rimliga 

tolkningen är att T-mördarceller är betydelsefulla för att bekämpa viruset hos den som 

insjuknat i covid-19, varpå minnes T-mördarceller för lång tid framåt bidrar till att göra 

oss immuna mot sjukdomen.  
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T-mördarceller spelar alltså en nyckelroll i kampen mot covid-19 genom att döda de celler 

i kroppen som tagits över av viruset, och förvandlats till stora virusfabriker. Ju kraftigare 

virusinfektionen är, desto fler kroppsceller måste dödas av mördarcellerna, och vid 

kraftiga infektioner kan detta ställa till stor skada i olika vävnader och organ.  

Det hela påminner lite om den brända jordens taktik, som så många gånger 

tillämpats när främmande arméer trängt österut genom Ryssland och Ukraina: sädesfält, 

hus och städer sattes i lågor. Till ett oerhört pris för den egna befolkningen berövades 

inkräktarna inte bara den försörjning de behövde för att kämpa vidare, utan också 

gömställen där de kunde gömma sig undan försvararnas kulor. När infekterade 

kroppsceller dödas berövas på liknande sätt virusen den näringstillgång de behöver för 

att föröka sig, och de kan inte gömma sig undan kroppens fagocyter, antikroppar och 

komplementproteiner.  

T-mördarcellerna har stor betydelse också i försvaret mot andra sjukdomar där 

virus eller andra inkräktare tar sig in och förökar sig i kroppens celler, exempelvis 

tuberkulos, klamydia och malaria. För att försvara oss mot dessa och liknande 

infektioner spelar också immunförsvarets tredje gren en viktig roll. Den utförs av en 

annan typ av T-celler, kallade T-hjälparlymfocyter, och är ämnet för nästa kapitel. 
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5.  Myggbett, kliande utslag och cytokinstormar  

- fördröjd överkänslighet 

Vi har alla erfarenhet av de hårda kliande svullnader som ibland uppkommer där en 

mygga stuckit oss. De som är tillräckligt gamla minns dessutom från skolåren hur det då 

och då skulle undersökas om vår immunitet mot tuberkulos var tillräcklig: tuberkulin, dvs 

ett extrakt från tuberkelbakterier injicerades i huden., och om allt var som det skulle fick 

man ett hårt utslag som kliade alldeles förfärligt. 

Dessa kliande hårda utslag orsakas av det specifika försvarets tredje gren, som av 

historiska skäl kallas fördröjda överkänslighetsreaktioner. De utförs av celler som heter T-

hjälparlymfocyter men oftast kallas T-hjälparceller (ibland också CD4+ T-celler).  

Fördröjda överkänslighetsreaktioner spelar en viktig roll i försvaret mot de flesta 

virus, liksom mot många bakterier och andra parasiter som tar sig in i kroppens celler. Av 

allt att döma är de viktiga för att besegra covid-19, men också avgörande för att 

sjukdomen hos en del patienter ska få ett mycket allvarligt förlopp. Vi ska därför i detta 

kapitel titta närmare på dessa reaktioner.  

I grunden handlar det om att T-hjälparceller aktiveras att kasta ur sig stora 

mängder signalämnen vilka – liksom de som bildas vid inflammationer – rekryterar 

fagocyter och andra vita blodkroppar till platsen. Dessa kastar ur sig aggressiva ämnen, 

som skadar både virus och vävnaden omkring. Samtidigt läcker vätska ur blodådror och 

fagocyter som äter sig mätta dör och bildar en kleggig gegga. De inflammationer som 

startat redan när viruset första gången dök upp blir därmed betydligt kraftigare. Och kan 

göra skadan väldigt mycket värre, inte minst i de känsliga lungblåsor där syreutbytet sker.  

Stycka fienden och visa upp hans delar 

Hur går då dessa fördröjda överkänslighetsreaktioner till mer i detalj?  

T-hjälparceller har liksom T-mördarceller varsin T-cellsreceptor, som kan känna 

igen fragment av främmande ämnen i en klyfta, längst ut på ett protein på en annan cells 

yta. Detta protein kallas MHC klass-II, och påminner till det yttre mycket om MHC klass-

I. MHC klass-II finns dock bara på en grupp av fagocyter, som gemensamt kallas 

antigenpresenterande celler (APC). (Dit hör bland annat makrofager och så kallade 

dendritiska celler.)  Deras verksamhet handlar om att dammsuga sin omgivning efter olika 

bitar av främmande ämnen, hugga upp deras proteiner i småbitar, och sedan visa upp 

dem på MHC klass-II, så de kan upptäckas av T-hjälparceller som råkar ha vägen förbi. 
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T-hjälparcellers livsbana 

påminner till en början om T-

mördarcellers. Blivande T-hjälparceller 

bygger liksom blivande T-mördare var 

sin alldeles egen gen för en T-

cellsreceptor, som den fäster på sin yta. 

Därefter vidtar en utbildning i 

tymuskörteln, där T-hjälparceller som 

kan reagera mot kroppsegna ämnen 

tvingas ta livet av sig.  

De T-hjälparceller som efter 

utbildningen kommer ut i blodet kan 

därför i stort sett bara reagera på 

främmande ämnen. De är alla mycket 

små, och ger sig ut på vandring genom 

kroppen. De allra flesta möter under 

denna vandring inget deras T-

cellsreceptor kan binda, och dör efter 

några dagar. Men några T-hjälparceller kommer att möta sådant dess T-cellsreceptor 

kan känna igen. Inte minst om man smittats av covid-19.  

Hos den som är infekterad med sars-cov2 kommer mängder av virus och delar av 

virus att ätas upp av antigenpresenterande celler, som visar upp olika bitar av dem på 

MHC klass-II. När T-hjälparceller passerar förbi kommer de låta sina T-cellsreceptorer 

nosa på det antigenpresenterande celler visar upp, och när så en T-hjälparcell passerar, 

där T-cellsreceptor och det den antigenpresenterande cellen visar upp passar som hand i 

handske till varandra, kommer de att binda till varandra. En signal skickas då in i T-

hjälparcellen, som säger till den, att den behövs. 

Den lilla T-hjälparcellen kommer då att växa i storlek, börja dela sig, och bygga 

upp ett maskineri för att kunna tillverka och hälla ur sig stora mängder signalämnen. På 

en knapp vecka kan en enda liten T-hjälpare förvandlas till många tusen, mångdubbelt 

större celler, med en enorm kapacitet att bilda signalämnen. Man säger att T-

hjälparcellerna aktiveras. Dessa stora aktiverade T-hjälparceller börjar sedan vandra runt, 

och där de möter en antigenpresenterande cell som visar upp det dess T-cellsreceptor kan 

känna igen, börjar de hälla ut signalämnen i omgivningen.  

 

Sidoblick: Begreppet ”antigen” 

Antigen är ett centralt ord bland immunologer. Idag används det av de flesta ungefär i 

betydelsen ”ett ämne som immunförsvaret reagerar mot”. 

Begreppet uppkom under en tid då vi inte visste något om T-celler, och innan 

teorin om klonal selektion formulerats. Man föreställde sig då att antikroppar formades 

som ett avtryck, som från en stämpel eller gjutform, av det främmande ämne som 

kommit in i kroppen. Detta ämne kallades därför ”antigen”, i bemärkelsen ”det som ger 

upphov till en antikropp”.  

Sedan dess har vi förstått att ett antigen inte formar en antikropp, utan väljer ut 

den. Från autoimmuna sjukdomar har vi lärt oss att ett antigen inte behöver vara 
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främmande. Och när T-celler upptäcktes utvidgades begreppet till att även gälla ämnen 

dessa reagerade mot.   

 

 

Sidoblick: Fagocyter – olika celltyper och olika roller: 

En rad olika slag av vita blodkroppar kallas gemensamt för fagocyter. Dessa kan dels äta 

upp och bryta ner främmande ämnen, dels lockas att kasta ut aggressiva ämnen över dem. 

Bland fagocyterna märks bland annat monocyter, makrofager, dendritiska celler, 

neutrofiler, eosinofiler, basofiler och mastceller.  

Vi har tidigare sett att dessa fagocyter spelar stor roll i vårt ospecifika försvar. 

Liksom att de ofta spelar en avgörande roll för att oskadliggöra de främmande ämnen 

antikroppar bundit till. I detta kapitel ser vi dessutom att några av dessa celltyper kan 

fungera som antigenpresenterande celler. 

De flesta av de olika fagocyterna specialiserar sig huvudsakligen på en eller par 

av dessa roller. Men en celltyp växlar smidigt mellan alla tre rollerna: den så kallade 

”storätarcellen”, makrofagen. 

En storm av signalämnen 

På många sätt gör dessa signalämnen samma sak som signalämnena som bildas vid en 

inflammation: De får vita blodkroppar, inte minst fagocyter, att lämna blodådror i 

närheten och börja vandra till platsen. De skapar glipor i närliggande blodådror, så att vita 

blodkroppar får lätt att ta sig ur, och så att vätska läcker ut. De får blodådrorna att vidgas, 

så att fler vita blodkroppar kan komma till platsen. De aktiverar fagocyterna att bilda 

stora mängder aggressiva ämnen. Till skillnad från signalämnena vid klassiska 

inflammationer retar dessutom de signalämnen som bildas vid fördröjda 

överkänslighetsreaktioner nervändar, så man får klåda. Och de får 

blodkoaguleringsproteiner som läckt ur blodådror att aktiveras, så det bildas ett styvt nät 

av proteintrådar intrasslade i varandra, som ger en förhårdnad. 

Om man drabbats av covid-19 kommer därför fördröjda 

överkänslighetsreaktionen efter någon vecka att se till att det kommer ännu fler fagocyter 

till den plats där infektionen har fått fäste. Fagocyter, som kan ta hand om de virus, som 

lämnar infekterade celler. Detta sker vid sidan om de inflammationer som startat långt 

tidigare, och överlappar dem – i realiteten är det omöjligt att peka på en fagocyt och säga 

om den kommit dit på grund av inflammationen eller på grund av den fördröjda 

överkänslighetsreaktionen. Tillsammans rekryterar inflammatoriska och fördröjda 

överkänslighetsreaktioner fagocyter som dödar virus, skapar skada och oreda och när de 

blivit utmattade dör och bildar en geggig sörja. Tillsammans får de vätska att läcka ur 

blodet. Tillsammans påverkar dessutom deras signalämnen resten av kroppen på många 

olika sätt, och ger bland annat trötthet, muskelvärk och feber.  

Om fördröjda överkänslighetsreaktioner sker i huden är de lätta att märka. 

Liksom vid en inflammation får man svullnad och rodnad, och möjligen också ett sår. Vid 

fördröjda överkänslighetsreaktioner börjar det dock dessutom klia och bli hårt. Alla som 

haft ett myggbett vet hur det känns – den hårda kliande svullnad som kommer ett antal 

timmar efter sticket är en fördröjd överkänslighetsreaktion mot de ämnen myggor sprutar 

in för att hindra blodet från att stelna. Även munsåret vid herpes orsakas av fördröjda 
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överkänslighetsreaktioner, och samma sak gäller de hårda kliande sår man kan få vid ett 

smycke av oädel metall. (Man talar i de senare fallet om kontakteksem, som du kan läsa 

mer om i ett appendix i slutet av boken Immunförsvaret och andra sjukdomar.)   

Vid covid-19 går detta signalskickande ibland på sådant högvarv, att de processer 

signalämnena orsakar gör mer skada än nytta: Lungblåsornas väggar förstörs av aggressiva 

ämnen från fagocyter, lungblåsorna fylls av var och vätska som sipprat ut från blodet och 

blodkoaguleringsproteiner bildar styva nätverk nere i lungblåsorna, vilket försvårar 

andningen. Signalämnena kan ge hög feber och göra en så fullständigt utmattad att man 

inte orkar äta och dricka, och därtill kan de störa hjärtrytmen. Signalskickandet kan bli så 

intensivt att man svävar i livsfara. Eftersom man ibland använder samlingsnamnet 

cytokiner om de signalämnen som är inblandade, talar man då om en cytokinstorm. 

Möjligen är det så att en cytokinstorm kan skapa en ond cirkel, där fagocyter och 

T-hjälparceller bildar så mycket signalämnen att så många nya fagocyter och T-

hjälparceller kommer till platsen och häller ut ännu mer signalämnen, att reaktionerna 

fortsätter okontrollerat av sig själva.  

 

Sidoblick: Feber 

Många infektioner ger oss feber. Det beror på att den cocktail av signalämnen som bildas 

vid inflammationer och fördröjda överkänslighetsreaktioner påverkar kroppens 

temperaturreglering. Vi vet en hel del om mekanismen i det signalskickandet – inte minst 

har olika febernedsättande mediciner gett ledtrådar om vilka signalsystem som är 

inblandade.   

Vetenskapen har dock en rätt dimmig uppfattning om vad feber egentligen är 

till för. 

• Ibland sägs det att feber skulle göra det svårare för farliga bakterier att 

växa i kroppen, men de små temperaturskillnaderna vid feber gör varken 

till eller från för de flesta sjukdomsalstrare. 

• En ledtråd kan vara att flera delar av kroppens försvarssystem arbetar 

intensivare vid något ökade temperaturer. Det skulle helt enkelt kunna 

vara en del av ett generellt signal- och reglersystem om fara.  

• En ytterligare förklaring skulle kunna vara att febern gör oss så trötta att 

vi lägger oss ner och håller oss stilla, så att kroppens energi kan användas 

av immunförsvaret, istället för att slösas på tusen andra saker. 

Minnes T-hjälparceller 

På liknande sätt som med B-celler och T-mördarceller kommer en del av de celler som 

bildas när T-hjälparceller aktiveras att till synes utvecklas tillbaka till minnesceller. Dessa 

kallas minnes T-hjälparceller, och är liksom de andra minnescellerna små, mycket 

långlivade, mycket enkla att aktivera, och många. Om vårt coronavirus på nytt dyker upp 

hos samma person gör dessa minnes T-hjälparceller att fördröjda 

överkänslighetsreaktioner startar mycket snabbare och mycket starkare än vid första 

mötet med viruset. Immunförsvaret har alltså ett minne även hos T-hjälparcellerna. Även 

de fördröjda överkänslighetsreaktionerna bidrar till immunitet.  

Åtskilliga studier har visat att så gott som alla som har covid-19 bildar minnes 

T-hjälparceller, och efter sarsepidemien 2002/03 har man sett att de funnits kvar hos 
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patienterna mycket länge. Det finns därför alla skäl att anta att de som nu överlever 

covid-19 kommer att ha betydande mängder minnes T-hjälparceller under en betydande 

tid framåt.  

 

#   #   # 

 

Vid fördröjda överkänslighetsreaktioner reagerar alltså T-hjälparceller på bitar av 

smittämnet som visas upp av antigenpresenterande celler, och börjar bilda signalämnen, 

som rekryterar fler fagocyter till platsen. Vilket på samma gång behövs för att besegra 

infektionen, men samtidigt kan skapa allvarliga skador i olika organ. Dessa reaktioner har 

inte bara stor betydelse när immunförsvaret bekämpar covid-19; de är också viktiga i 

försvaret mot en lång rad virus, och dessutom mot sådana bakterier som tar sig in i 

kroppens egna celler. De är till exempel den viktigaste grenen av immunförsvaret i 

kampen mot tuberkulos. 

När vi nu gått igenom kroppens ospecifika försvar, antikroppar, T-mördarceller 

och fördröjda överkänslighetsreaktioner har vi alla pusselbitar som behövs för att få en 

helhetsbild av det som sker i kroppen vid covid-19. För det är med den som med de 

flesta andra infektionssjukdomar: Det mesta av de symptom och skador som uppkommer 

orsakas av immunförsvaret, medan det försöker oskadliggöra viruset.  
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6.  En mångsidig sjukdom  

- covid-19s yttringar 

Till synes verkar det här med infektioner och försvar så enkelt. Först finns virus och 

bakterier som på olika sätt gör oss sjuka och skadar vår kropp. Sedan jagar 

immunförsvaret bort virusen och bakterierna, så vi kan bli friska och hela igen. 

Verkligheten är emellertid betydligt mer komplicerad än så. Vid de allra flesta infektioner 

är det nämligen kroppens immunförsvar som åstadkommer det mesta av den skada som 

sker och de symptom man märker. 

Det betyder naturligtvis inte att det hade varit bättre om vi inte hade haft något 

immunförsvar. Då hade resultatet blivit ännu värre, nämligen att viruset eller bakterien 

fullständigt förstört en del av kroppen, ofta bokstavligt talat ätit upp den. Och vi skulle 

inte längre existera. De individer i tidigare generationer som inte haft ett immunförsvar 

med förmågan att slå hårt när det behövdes hann inte få många avkommor innan de 

dukade under.  

Det naturliga urvalet har alltså sedan långt innan människan utvecklades selekterat 

fram kraftiga försvarssystem, med förmåga att ta i så hårt som behövs. Även om det 

uppkommer en del sidoskador. Även om de blir så stora att några dör av dem. Även så 

blir det fler som överlever än om virus och bakterier fick fritt spelrum. Det är det 

grundläggande svaret på den fråga jag i inledningen berättade att många vänner ställt: Hur 

kommer det sig att ett immunsystem, som ska försvara oss, gör oss så illa? 

I detta kapitel ska vi titta mer i detalj på vad som sker när man blir sjuk i covid-

19, och hur de olika försvarssystem vi studerat i de senaste kapitlen åstadkommer de 

vanligaste symptomen och skadorna vid sjukdomen. 

Snuva, hosta och ont i halsen 

Smittas man av covid-19 kommer viruset 

vanligen in i kroppen genom att vi andas in 

små vätskedroppar som någon smittad 

hostar eller nyser, varpå droppen hamnar i 

näshåla, munhåla, hals eller lunga. Innehåller 

droppen tillräckligt många virus kommer 

några av dem att klara sig undan de olika 

försvarssystemen de möter i slemmet och 

komma fram till celler i slemhinnan. 

Framför allt har viruset lätt att ta sig in i 

celler i näshålans slemhinna, som har 

mycket av det ACE2-protein, som viruset 

griper tag i.  

Blir de infekterade kommer 

slemhinnecellerna att tillverka nya virus, 

som lämnar cellerna i stora mängder, och 

försöker infektera celler invid. På vägen dit 

kommer de dock att angripas av fagocyter 

och komplementproteiner, vilket kan sätta igång en inflammation. Man blir då röd och 
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svullen i halsen eller näshålan. Vätska som läcker ur blodådrorna kan ge rinnsnuva. (Fast 

det tycks vara vanligare vid andra luftvägsinfektioner än vid covid-19.)  

I slemhinnan kommer virusinfekterade celler att dö av utmattning. Andra celler 

kommer att skadas och dödas av aggressiva ämnen som fagocyter häller ut. 

Slemhinneceller kommer att dödas av naturliga mördarceller. Det svullna området blir 

sårigt, och när utmattade fagocyter dör lägger de sig i den skadade vävnaden, och bildar 

en seg, gulaktig gegga. Allt detta retar slemhinnan, och kroppen svarar med att hosta.  

Efter en tid kommer produktionen av antikroppar igång, vilket gör att fagocyter 

och komplementproteiner arbetar ännu hårdare, så att inflammationen blir ännu starkare 

och skadorna ännu större. När T-mördarceller aktiveras kommer de att döda infekterade 

celler mycket effektivare än de naturliga mördarcellerna. Samtidigt startar fördröjda 

överkänslighetsreaktioner, som drar till sig och aktiverar ännu fler fagocyter som häller ut 

aggressiva ämnen. Skadorna i slemhinnan blir allt värre, liksom hostan. 

Ändå är detta den lyckliga varianten, där infektionen bara drabbar de övre delarna 

av luftvägarna. Att virusen inte kommer längre än så innan immunförsvaret tar kål på 

dem.  

Vattenfyllda lungor 

Vill det sig illa kommer viruset ner i lungorna. Antingen för att vätskedroppar med virus 

hamnat där direkt. Eller genom att viruset successivt sprider sig neråt i slemhinnan från 

munhåla och hals.  

På väg ner i lungan förgrenar sig som sagt luftvägarna gång på gång till allt 

smalare passager, som alla slutar i varsin liten lungblåsa, vars väggar är täckta av tunna 

blodådror. Via dessa blåsor förs syre till blodet, och koldioxid lämnar det. När kraftiga 

inflammationer och fördröjda överkänslighetsreaktioner startar i dessa hålrum blir 

konsekvenserna mycket allvarligare än då sådana startar i slemhinnorna i halsen. 

För det första skadas själva väggarna i lungblåsorna, vilket försämrar förmågan att 

ta upp syre till blodet. Blir skadorna för stora så läker de inte utan istället bildas ärr av styv 

bindvävnad, vilket kan försämra lungans förmåga att fungera under resten av livet. För 

det andra kan det samlas vätska och drivor med döda fagocyter inne i lungblåsorna, som 

bildar en trögflytande gegga, som fyller igen hålrummen, vilket gör det ännu svårare att 

syresätta blodet. För det tredje bildar koaguleringsproteiner ett styvt nät av hoptrasslade 

proteintrådar, som gör det svårare för lungsäckarna att tryckas ihop vid utandning.  

Man drabbas då av syrebrist. I lindriga fall orkar man inte längre gå upp för 

trappor eller ta lika långa promenader som vanligt. I allvarligare fall behöver man få 

syrgas eller sövas och läggas i respirator för att hålla sig vid liv. För att göra saken riktigt 

farlig märker man ofta inte själv hur kraftig syrebristen är. Läkare har berättat om 

patienter som suttit och jobbat med en laptop i knäet i väntrummet men visat sig ha så 

låga syrenivåer att de en halvtimme senare legat nedsövda i respirator.  

Bakteriekomplikationer 

Ibland leder skadorna på vävnaden i lungan till att olika bakterier etablerar sig i såren, och 

lägger en bakteriell lunginflammation ovanpå den som åstadkommits av viruset. Bakterier 

växer och delar sig då nere i lungan, och även de sätter igång starka inflammationer. 

Händer det behöver man snabbt sätta in antibiotika. 



42 
 

I värsta fall sprider sig bakterierna ut i blodet och ger blodförgiftning (sepsis). Då 

befinner sig plötsligt främmande ämnen överallt i kroppen, så fagocyter och 

komplementproteiner börjar skicka ut signalämnen runt om i hela kroppen. Detta får 

blodådrorna att släppa ut vätska överallt. Det kan i värsta fall leda till att så mycket vätska 

lämnar blodet så snabbt att blodtrycket faller så fort, att hela kroppens syreförsörjning 

försvinner, och hjärtat slutar slå. (Det kallas septisk chock.) 

 

Cytokinstorm, njurskador och hjärtproblem  

Kombinationen av inflammationer och fördröjda överkänslighetsreaktioner mot viruset 

kan ibland leda till sådana cytokinstormar, som vi bekantade oss med i förra kapitlet: 

Fagocyter och T-hjälparceller bildar signalämnen som gör reaktionerna i lungan ännu 

kraftigare och farligare, och som dessutom gör oss utmattade, ökar febern och påverkar 

hjärtrytmen. Om det bildas för mycket av signalämnena kan det alltså bli riktigt farligt. 

Dessutom tycks som vi sett reaktionerna kunna hamna i en självgående spiral, där mer 

signalämnen rekryterar ännu fler celler som bildar ännu mer signalämnen, osv. I värsta fall 

kommer hjärtats verksamhet så i olag att man dör. 

Viruset kan sprida sig vidare från slemhinnor och lungor, och ta sig in i blodet. 

Där kan det infektera celler i blodådrornas väggar, och starta inflammationer även där. 

När massor av vita blodkroppar kommer till platsen för inflammationerna skapas stora 

inbuktningar från ådrornas väggar in i blodådrorna, vilket skapar turbulens i blodet. 

Dessutom orsakar aggressiva ämnen fagocyter kastar ur sig skador i blodådrornas väggar, 

som påminner om sår. Både turbulens och skador aktiverar blodkoaguleringssystemet, 

och dessutom vet vi att de signalämnen som bildas vid de kraftiga inflammationerna kan 

öka blodets tendens att koagulera. Tillsammans gör detta att risken för blodproppar ökar 

dramatiskt, vilka sedan kan fastna i och skada en rad olika organ. I värsta fall fastnar 

blodpropparna i hjärnan eller hjärtats kranskärl, med stroke eller hjärtinfarkt som resultat.  

Möjligen påverkas cirkulationssystemet också av att den normala uppgiften för 

det ACE2-protein, som virusets spikeprotein binder när det ska ta sig in i en cell, är att 

modifiera och reglera ett hormon som reglerar blodtrycket. Vid covid-19 har man sett att 

mängden ACE2 kan minska, vilket i sin tur leder till att blodådror stramas åt och 

blodtrycket ökar.  

Från blodet tar sig viruset hos en del patienter slutligen in i andra organ, och kan 

starta precis samma slags reaktioner där som i lungan. Vilket gör att organen skadas. Så 

att tjocktarmen skadas, njurar slutar fungera, tjocktarmen skadas, hjärtat får oregelbunden 

rytm, eller helt slutar att slå. Hos några patienter verkar viruset ta sig in i hjärnan och 

skada denna, vilket möjligen ligger bakom att en del patienter får minnesförlust eller 

symptom som liknar dem vid delirium eller psykoser. Det tycks som att virusets förmåga 

att ta sig in i en del nervceller också ligger bakom att många patienter tappar lukt och 

smak.  

Många av dessa symptom och problem går över om sjukdomen läker ut, men en 

betydande andel av patienterna tycks få skador som består i månader efter tillfrisknandet, 

och möjligen blir kroniska. Det kan gälla skador på lungor och andra organ som orsakas 

av de kraftiga inflammationerna, där skadad vävnad ersätts av styva ärr av bindväv. Det 

kan vara frågan om skador i hjärta, hjärna och andra organ som orsakats av blodproppar 

som retats fram av viruset. Man ser också att en del patienter får bestående neurologiska 

och psykiska problem.  
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#   #   # 

 

 

Vi ser alltså att de allra flesta skador och symptom som kan komma med covid-19 inte 

åstadkoms av viruset självt, utan av immunförsvarets reaktioner mot detta. I huvudsak är 

immunförsvarets hårda tag nödvändiga – utan kraftiga försvarsreaktioner skulle viruset ta 

kål på en människokropp på en eller ett par dagar. Svaret på frågan varför 

immunförsvaret gör oss illa är alltså i grund och botten att det annars skulle blivit ännu 

värre. Men det betyder inte att immunförsvarets reaktioner nödvändigtvis är välavvägda i 

varje enskild patient, vid varje enskilt tillfälle. Översiktsartiklar beskriver ofta 

cytokinstormarna som att immunförsvaret överreagerar på viruset, och många forskare 

undersöker frågan varför dessa reaktioner blir så starka hos somliga patienter men inte 

hos andra. 

Att de flesta skador och symptom orsakas av immunförsvaret gäller inte bara 

covid-19, utan de flesta infektionssjukdomar. Det har dessutom visat sig att 

immunförsvaret kan okynnesaktiveras även mot ämnen som i sig inte är farliga. Då 

åstadkommer det allergier, andra överkänslighetsreaktioner, autoimmuna sjukdomar, 

och förträngningar i blodådror, som ger upphov till blodpropp, stroke och hjärtinfarkt. 

(I appendixet Immunförsvaret och andra sjukdomar kan du läsa lite utförligare om hur det 

konkret går till.) Allt detta för att vi ska kunna ha ett immunförsvar, som i de allra flesta 

fall tar knäcken på de virus, bakterier och andra parasiter, som annars skulle slå sig ner i 

oss och bokstavligt talat äta upp oss.  

Men för att återvända till frågan hur just sars-cov2 och immunförsvaret 

interagerar med varandra ska vi i nästa kapitel komma tillbaka till vårt specifika försvar, 

och hur det sparkas igång. Den bild vi hittills gett av hur B-celler och T-mördarceller 

aktiveras är visserligen sann, men kraftigt förenklad. Både B-celler och T-mördarceller 

behöver nämligen understöd från T-hjälparceller för att aktiveras. Det är därför dessa 

celler har fått sitt namn. I nästa kapitel ska vi se hur denna hjälp ser ut, och hur det kan 

förklara varför det tar så lång tid från det man smittas av covid-19 innan man har 

ordentligt med antikroppar och T-mördarceller mot viruset.  
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7.  Immunförsvarets dirigenter  

– T-hjälparceller 

Under försommaren 1981 dök allt fler patienter upp på olika sjukhus i Los Angeles, som 

fick läkarna att klia sig i huvudet. Relativt unga välnärda män hade fått en sällsynt 

svampinfektion i lungan, som normalt bara drabbar gamla och immunsvaga. Männen 

visade sig ha extremt nedsatt immunförsvar. Och de var alla homosexuella. Allt eftersom 

året gick anmälde sig fler och fler liknande patienter runt om i USA. Sedan började 

läkarna dessutom hitta patienter med en sällsynt form av cancer – Kaposis sarkom – som 

annars bara drabbat äldre immunsvaga män. Och så patienter med en rad olika sällsynta 

sjukdomar som de flesta läkare aldrig sett, eftersom de normalt hölls undan av 

immunförsvaret. Alla patienterna förenades av att deras immunförsvar slutat fungera. 

Många av dem var homosexuella män, de flesta andra tog antingen droger intravenöst 

eller hade blödarsjuka. 

Slutsatsen var därför lika uppenbar som chockerande: det hade dykt upp en ny 

smitta, som överfördes via blod och sex, och som med tiden fullständigt slog ut kroppens 

immunförsvar. Sjukdomen gavs namnet aids (acquired immune deficiency syndrome, 

förvärvat immunbristsyndrom). Två år efter de första fallen i USA upptäckte man det 

virus som orsakade sjukdomen, vilket med tiden döptes till HIV (Human 

Immunodeficiency Virus).  

Efter ytterligare något år kunde forskare konstatera att viruset framför allt tar sig 

in i kroppens T-hjälparceller, och på något sätt ser till att mängden av dessa stegvis 

minskar tills de nästan fullständigt försvunnit. Varvid hela kroppens specifika försvar 

slutar fungera. Detta blev en tydlig illustration till något forskarvärlden bara något 

årtionde tidigare visat med komplicerade experiment med möss, provrör och cellodlingar: 

att T-hjälparceller har en nyckelroll och behövs både för att B-celler och T-mördarceller 

ska kunna aktiveras att göra nytta. De 

liknas därför ofta vid immunförsvarets 

dirigenter.  

T-hjälparcellerna spelar helt enkelt 

en nyckelroll i vårt immunförsvar. De 

utför fördröjda överkänslighetsreaktioner, 

och behövs för att både T-cellsmördande 

och antikroppsproduktion ska komma 

igång (teckning 14). T-hjälparcellerna 

avgör vilka ämnen resten av 

immunförsvaret ska kunna reagera mot, 

och hur. I detta kapitel ska vi se närmare 

på hur detta går till, och se hur det hjälper 

oss att förstå både varför lymfknutor 

svullnar vid infektioner, och varför det tar 

så lång tid från det man smittas med 

covid-19 tills det finns ordentligt med 

antikroppar och T-mördarceller.  



45 
 

Det specifika försvaret tar tid att mobilisera 

Om man smittas av covid-19 har läkare sett att det tar i genomsnitt omkring två veckor 

innan man får några större mängder antikroppar i blodet. Och ungefär lika lång tid tar det 

innan en massa aktiva T-mördarceller vandrar runt och dödar virusinfekterade celler. 

Samtidigt har vi i tidigare kapitel sett att det dröjer en knapp vecka från det en B-cell eller 

T-mördarcell mött något den kan känna igen, tills de omvandlats till tusentals stora celler 

som antingen tillverkar stora mängder antikroppar, eller vandrar runt och mördar. 

Förklaringen till denna diskrepans är att både B-celler och T-mördarceller för att 

aktiveras behöver hjälp från aktiverade T-hjälparceller. Och då måste T-hjälparceller först 

aktiveras, vilket även det tar bortåt en vecka. Så först kommer sars-cov2-viruset in i 

kroppen. Sedan tar det i storleksordningen en vecka innan där finns många aktiverade T-

hjälparceller. Därefter tar det ytterligare ungefär en vecka innan dessa hjälpt B-celler och 

T-mördarceller att aktiveras, så att det finns stora mängder B-celler som tillverkar 

antikroppar mot viruset och T-mördarceller som vandrar runt och dödar virusinfekterade 

celler. 

 

Har man drabbats av covid-19 kommer alltså alla tre grenar av det specifika försvaret, dvs 

immunförsvaret, att dras igång. Mer i detalj sker då följande: 

• Allra först kommer viruset (eller delar av sönderslagna virus) att stöta på 

antigenpresenterande celler, som äter upp dem, styckar deras proteiner och visar 

upp fragment av dem på MHC klass-II.  

• Därefter kommer de antigenpresenterande cellerna att stöta på T-hjälparceller 

med T-cellsreceptorer som kan känna igen fragment av viruset på MHC klass-II. 

• T-hjälparcellerna behöver sedan ett antal dagar för att växa, dela sig och utvecklas 

till stora aktiva T-hjälparceller. 

• Vidare kommer B-celler med rätt antikroppar träffa på viruset, så att antikropp 

och virus binder varandra. Samtidigt behöver B-cellen möta aktiverade T-

hjälparceller för att kunna aktiveras. 

• Därefter tar det ytterligare ett antal dagar innan B-cellerna vuxit, delat sig och 

slagit på sin antikroppsproduktion för fullt. 

• Parallellt kommer T-mördarceller med en T-cellsreceptor som kan känna igen 

viruset att träffa på virusinfekterade celler. Men för att det ska leda till att 

mördarcellerna aktiveras måste också de hamna bredvid aktiverade T-

hjälparceller. Varefter T-mördarcellerna växer, delar sig och bygger upp sitt 

maskineri för att döda.  

Sådär i teorin skulle antikroppsproduktion och T-mördande kunna komma igång omkring 

fem eller sju dagar efter det man mött det främmande ämnet. Men så snabbt går det bara i 

ideala situationer, som när en forskare sprutar in ett främmande ämne i en mus i en bur 

på ett laboratorium. Vid verkliga infektioner, som covid-19, tar det som sagt längre tid. 

Inte minst om smittämnet, som i detta fall, till en början finns på utsidan av kroppens 

slemhinnor, och sedan långsamt, successivt tränger sig inåt. 
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Många aktörer måste hitta varandra 

För att det specifika immunförsvaret ska komma igång behöver alltså en massa olika 

aktörer vara på samma plats på samma gång: fria virus eller delar av dem, 

antigenpresenterande celler, T-hjälparceller med rätt T-cellsreceptor, B-celler med rätt 

antikropp, virusinfekterade celler och T-mördarceller med rätt T-cellsreceptor. En viktig 

roll för våra lymfknutor är att vara en plats där alla dessa aktörer lätt kan träffas och 

interagera med varandra.  

Den vätska som ständigt tränger ut ur blodet samlas nämligen runtom i kroppen 

upp i lymfkärl, som strålar ihop i lymfknutor, varifrån större lymfkärl för vätskan vidare 

mot blodet. Har någon fått en infektion av vårt coronavirus i munhåla, näshåla eller 

hals, kommer därför virus, och delar av virus som slagits sönder av aggressiva ämnen, 

att föras med lymfan till lymfknutor i halsen. Sitter infektionen i lungan finns andra 

lymfknutor där.  

I lymfknutorna finns många antigenpresenterande celler, som kommer att äta 

upp de hela och sönderslagna virus som förts dit, och visa upp fragment av dem på 

MHC klass-II. Genom dem går också blodådror, och såväl T-hjälparceller som B-celler 

och T-mördarceller är programmerade att ta sig ut ur blodådran i lymfknutan, vandra 

genom denna, och sedan via lymfan återvända till blodet. Till en typisk lymfknuta 

kommer varje timme några miljoner T- och B-celler, och de tar sedan några timmar eller 

någon dag på sig för att vandra genom knutan.  

Det gör att en strid ström av T-hjälparceller ständigt passerar förbi de 

antigenpresenterande cellerna i lymfknutan och förr eller senare kommer en sådan förbi, 

vars T-cellsreceptor passar som hand i handske till någon kombination av fragment av 

coronaviruset och MHC klass-II på någon antigenpresenterande cell. T-hjälparcellen 

binder då den antigenpresenterande cellen, aktiveras och en handfull dagar senare finns 

en massa aktiverade T-hjälparceller i lymfknutan.  

Också B-celler vandrar ständigt genom lymfknutan, och förr eller senare passerar 

en B-cell vars antikropp kan binda någon av de bitar av coronavirus, som ständigt fraktas 

dit. När en bit av viruset binder antikroppen får B-cellen den ena av de signaler den 

behöver för att aktiveras. Samtidigt finns runtomkring aktiverade T-hjälparceller, som kan 

förse den med de ytterligare signaler den behöver. Exakt vilka dessa är återkommer vi till. 

Även hela virus förs med lymfan till lymfknutan, och infekterar celler där. När T-

mördarceller som kan känna igen viruset vandrar genom lymfknutan kan de därför på 

samma gång möta det deras T-cellsreceptorer kan känna igen, och få den hjälp från 

aktiverade T-hjälparceller, som de behöver för att aktiveras.  

När immunförsvaret börjar reagera mot en infektion på ett visst ställe kommer 

därför både T-hjälparceller, T-mördarceller och B-celler att växa och dela sig i rasande 

takt i lymfknutor i närheten. Inte sällan märker man detta genom att lymfknutorna sväller 

och blir ömma. Detta sker inte sällan vid kraftiga förkylningar, men av någon anledning är 

svullna lymfknutor i halsen mycket ovanligt vid covid-19. Däremot har det rapporterats 

att lymfknutorna runt lungan vid allvarliga fall av sjukdomen blivit kraftigt förstorade, och 

mätt centimeter istället för som normalt millimeter i diameter.  

T-mördarcellers och B-cellers aktivering i detalj 

Vad är det då, rent konkret för slags hjälp B-celler och T-mördarceller får från T-

hjälparcellerna? 
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För T-mördarceller är svaret kort och enkelt: De behöver ett antal signalämnen, 

som aktiverade T-hjälparceller tillverkar och häller ut omkring sig. Samma sak gäller också 

B-cellerna: Även de behöver signalämnen från T-hjälparcellerna för att komma igång, fast 

andra signalämnen. (Och exakt vilka påverkar vilken klass B-cellen byter till på sina 

antikroppar.)  

Men för B-cellerna är detta bara en del av historien. Den enkla delen. Den mer 

komplicerade delen av historien handlar om att T-hjälparcellen undersöker B-cellen med 

sin T-cellsreceptor, och bara om den godkänner B-cellen binder T-hjälparcellen till denna, 

vilket ger den en sista nödvändig aktiverande signal. Exakt hur detta går till är inte 

nödvändigt för att förstå resten av historien om covid-19. Den som tycker att det som 

kommer nu är för komplicerat kan därför utan problem hoppa över resten av detta 

avsnitt. Men så här är det: (teckning 15): 

När en nybildad B-cell möter ett virus (eller en del av ett virus) som dess 

antikropp kan binda till, så kommer B-cellen att göra precis som en antigenpresenterande 

cell. Den äter upp viruset, och visar upp fragment av dess proteiner på MHC klass-II. För 

att denna B-cell 

sedan ska 

aktiveras 

ordentligt 

behöver den 

möta en 

aktiverad T-

hjälparcell, vars 

T-cellsreceptor 

känner igen det 

som B-cellen 

visar upp. Då 

griper T-

hjälparcellen tag i 

den lilla 

nybildade B-

cellen, och 

skickar den sista 

nödvändiga 

aktiverande 

signalen in i B-

cellen. Varefter 

B-cellen växer i 

storlek, börjar 

dela sig och slår 

på produktionen 

av antikroppar.   

 

 

Så om B-cellen 

på en och 

samma gång   



48 
 

1. binder sitt främmande ämne på en antikropp på sin yta,  

2. får olika signalämnen från T-hjälparceller och  

3. binder en aktiverad T-hjälparcell vars T-cellsreceptor känner igen ett 

fragment av det antikroppen bundit,  

bara då kommer B-cellen att aktiveras.  

Man kan naturligtvis fråga sig varför det naturliga urvalet skapat en så 

komplicerad process för att aktivera B-cellerna. Svaret hänger ihop med att B-celler aldrig 

får den slags grymma skolning, som T-celler får i tymus. Därigenom kommer en 

betydande mängd B-celler vandra runt i kroppen med antikroppar, som kan binda till 

kroppens egna ämnen. Vad som händer när T-hjälparcellers T-cellsreceptorer känner igen 

det B-cellen visar upp på MHC-klass-II är att B-cellen får en slags godkänt-stämpel: 

”Även T-celler som överlevt skolningen i tymus kan känna igen det antikroppen binder. 

Liten risk att antikroppen ger sig på något i den egna kroppen.”   

 

 

#   #   # 

 

 

För att vårt specifika försvar ska kunna försvara oss mot covid 19 behöver vi alltså 

aktiverade T-hjälparceller. De utför fördröjda överkänslighetsreaktioner, och de behövs 

för att B-celler och T-mördarceller ska aktiveras. Inget i det specifika försvaret kan 

komma igång utan att T-hjälparceller aktiveras.  

Det förklarar som vi sett varför det tar så lång tid från det man smittats med 

covid-19 innan antikroppar mot viruset dyker upp. Men det har också betydelsefulla 

konsekvenser för immunförsvarets minne.  

 

 

  

Formaterat: Normal,  Ingen numrering

Formaterat: Indrag: Första raden:  1,2 cm
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8.  Att minnas fienden  

- immunitet 

En del infektionssjukdomar drabbar oss som sagt bara en gång. De som hade mässling 

som barn drabbades nästan aldrig av sjukdomen under resten av sina liv. På samma sätt 

var det med röda hund, smittkoppor, påssjuka och scharlakansfeber. Man blev immun 

mot dessa trots att man bara hade dem en enda gång. Andra smittsamma sjukdomar kan 

vi dock drabbas av gång på gång. Till exempel influensa, herpes och tuberkulos.   

När nu covid-19 dykt upp undrar därför många människor oroligt: hur är det med 

den sjukdomen? Kommer vi att bli immuna mot covid-19? I det här kapitlet ska vi gå 

genom den frågan ordentligt, och se att allt talar för att människor kommer att bli 

immuna mot det covid 19-virus de smittas av. Men att det sedan är en öppen fråga hur 

länge det dröjer innan nya varianter av viruset utvecklats, som kan smita förbi den 

immuniteten. 

Grunden för minnet 

Låt oss påminna oss om varför vi blir immuna mot många virus och bakterier. Det är i 

grund och botten ett resultat av att det förekommer klonal selektion hos alla de tre 

celltyper som sköter om varsin gren av det specifika försvaret. Det vill säga eftersom: 

• Varje dag bildas stora mängder av nya B-celler, T-mördarceller och T-

hjälparceller, som genom ett genlotteri får varsitt unikt känselspröt som kan 

känna igen möjliga främmande ämnen, till exempel en del av ett virus. Det 

känner antingen igen en del av dess yta, eller ett fragment av det uppvisat på 

MHC-molekyler.  

• De allra flesta av dessa nybildade celler dör efter ett par dagar, utan att någonsin 

ha mött ett främmande ämne dess känselspröt kan känna igen. Men de som råkar 

möta ett sådant kommer att aktiveras: Cellen kommer då att växa, dela sig och 

omvandlas till en stor armé av celler som antingen bildar antikroppar, mördar 

infekterade kroppsceller eller kallar på förstärkning.  

• Dessutom bildas från dem ett stort antal så kallade minnesceller, som kommer att 

vara lika små som de nya B- och T-cellerna, men leva vidare mycket länge, och 

vara mycket lättare att aktivera än nybildade/nyutbildade lymfocyter. Och det 

kommer att bildas många fler sådana minnesceller som kan känna igen 

smittämnet, än det någonsin funnits nybildade celler som kunnat reagera mot det.  

• Om man smittas av ett virus eller en bakterie, blir frisk och sedan möter samma 

virus eller bakterie igen kommer man därför vid det andra mötet att ha mycket 

fler T-hjälparceller, B-celler och T-mördarceller som kan reagera mot smittämnet 

än vid det första mötet. De kommer dessutom igång mycket snabbare. De kan 

därför reagera mycket starkare och snabbare andra gången man möter 

inkräktaren. Immunförsvaret minns denna. I bästa fall klarar immunförsvaret nu 

av att besegra den innan den hunnit sprida sig så mycket i kroppen att man 

märker av saken. Man har då blivit immun. 
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Kom gärna ihåg att för att B-celler och T-mördarceller ska kunna aktiveras måste först T-

hjälparceller aktiveras. Och att bägge dessa steg både snabbas upp och förstärks om vi har 

immunitet mot smittämnet. Så är man immun kommer först många fler T-hjälparceller att 

kunna aktiveras på mycket kortare tid. Och sedan kommer var och en av dem att mycket 

snabbare kunna hjälpa många fler B-celler och T-mördarceller.  

Notera också något som borde vara självklart för alla med grundläggande 

kunskaper i medicin och immunologi, men länge har saknats i den svenska diskussionen 

och nyhetsförmedlingen: Det som bär minnet och ger oss immunitet är minnesceller: 

minnes T-hjälparceller, minnes T-mördarceller och minnes B-celler. Det är dessa som gör 

det möjligt för immunförsvaret att snabbare och effektivare ta upp kampen andra gången 

vi möter ett smittämne, som ger oss immunitet. 

Att vi ofta har antikroppar i blodet månader och år efter en sjukdom är inte det 

som ger oss immunitet. Till en början finns antikropparna där eftersom de bildats under 

själva infektionen och inte hunnit brytas ner, och det säger ingenting alls om huruvida 

man blivit långsiktigt immun eller ej. Sedan finns de där eftersom några av ens minnes B-

celler då och då av någon anledning återaktiveras, fastän man inte har mött smittämnet. 

Hur detta går till vet man inte. Att det sker betyder rimligen att man har minnes B-celler, 

men om ens minnes T-celler säger det ingenting.  

Inget skydd är hundraprocentigt 

Vi bör dessutom tänka på att frågan om man blir immun mot en sjukdom inte 

nödvändigtvis är en ja/nej-fråga, utan ibland en fråga om hur mycket. Och eftersom alla 

människor är olika gäller inget svar säkert för alla människor. Frågan om man blir immun 

handlar alltså om grader och sannolikheter.  

Immunitet innebär ju inte någon helt ny förmåga att förgöra ett smittämne, utan 

att de sätt man hela tiden haft att försvara sig blir snabbare och starkare. Immunitet kan 

när den är fullständig hindra ett virus eller en bakterie från att få fäste i kroppen, men ofta 

kortar den istället den tid det tar att bli kvitt infektionen. Tar det så lång tid att vi hinner 

bli svårt sjuka, lite krassliga eller går det så snabbt att vi inte ens märker något av den?  

För många sjukdomar vet vi rent erfarenhetsmässigt att immuniteten blir livslång. 

Så förhåller det sig till exempel med klassiska barnsjukdomar som röda hund och 

mässling. Inte ens en gammal farmorsmor med svagt immunförsvar löper särskilt stor risk 

att smittas av ett barnbarnsbarn med mässling. Mot andra sjukdomar kan immuniteten 

vara svagare. När tuberkulos var utbrett såg man till exempel att de som haft en släng av 

sjukdomen som barn skyddades av immuniteten så länge de var unga, starka och 

välnärda. Men blev de undernärda eller gamla och svaga kunde de insjukna på nytt. 

Influensa och förkylning 

Men, frågar man sig då. Varför blir vi inte immuna mot förkylning och influensa? Svaret 

på den frågan är mycket enkelt: Vi blir immuna mot de virus vi möter som ger oss dessa 

sjukdomar. Problemet är bara att vi efter ett tag smittas av ett annat, annorlunda virus vi 

inte mött och därför inte är immuna mot, som orsakar en nästan likadan sjukdom.  

Med förkylning är det så att det finns långt över tvåhundra olika kända 

förkylningsvirus. Var gång vi möter något av dem blir vi immuna mot det. Men det 

hjälper inte så mycket om man tre månader senare möter ett helt annat förkylningsvirus. 
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Ju äldre vi blir, desto fler av förkylningsvirusen har vi dock hunnit bli immuna mot. 

Därför insjuknar inte en förälder varje gång ett barn drar hem en förkylning från dagis 

eller skola, utan kanske varannan eller var tredje gång.  

Med influensavirus är det istället för det första så att de (som vi såg i kapitel 1) 

muterar rätt snabbt, och därmed hela tiden förändrar sitt utseende. Så att den immunitet 

vi fått mot förra årets influensa bara ger ett partiellt skydd mot årets, eller nästa års. Runt 

om i Sydostasien cirkulerar nämligen en rad stammar av influensavirus, som ständigt 

muterar och förändrar sig en aning. Av orsaker som vi inte helt begriper kommer en 

handfull av dessa virus varje sommar att börja vandra mot USA och Europa, och efter ett 

tag är det vanligen bara en enda (eller två eller tre) influensastammar som vandrar vidare.  

Det innebär att det influensavirus jag möter i år är ganska men inte helt likt det 

jag mötte i fjol. Den immunitet jag samlat på mig mot tidigare års influensor kanske 

räcker för att besegra årets virus innan jag upptäcker att jag blivit sjuk – men det är inte 

säkert. Man talar om det som partiell immunitet.  

För det andra blir influensan somliga år mycket värre än annars. Då har det 

uppkommit ett influensavirus som inte bara är lite utan mycket annorlunda än tidigare 

års. Man brukar tala om detta som pandemier av nya typer av influensavirus. Att sådana 

uppkommer beror på att influensavirusets arvsanlag är uppdelat i åtta delar, samtidigt 

som influensaviruset kan hoppa mellan människa, fjäderfän och svin. Därmed kan det då 

och då hända att någon cell i någon människa eller något djur infekteras av två eller tre 

olika virusvarianter på samma gång, varpå det blir tombola med de olika delarna av 

arvsanlagen när nya virus bildas. Då kan det uppkomma virus som kombinerar delar av 

vad som tidigare varit helt olika influensastammar med varandra.  

Om ett sådant virus sedan sprider sig mellan människor kommer det inte bara att 

skilja sig lite från de senaste årens influensor, det kommer att skilja sig mycket. Vår 

immunitet mot tidigare virus riskerar att vara till mycket mindre hjälp, och 

influensasäsongen riskerar att bli mycket värre. Detta skedde 1918 (då Spanska sjukan 

bröt ut), 1957 (då den nya influensan kallades asiaten), 1968 (då den kallades Hongkong-

influensan) och 2009 (då pandemin kallades svininfluensan). 

Svininfluensan 2009 visade sig dock till allmän förvåning vara ett undantag från 

”regeln” att radikalt nya influensastammar ger värre influensasäsonger. Kritiska delar av 

viruset påminde nämligen mycket om den uppsättning influensavirus som cirkulerade 

från 1918 till 1957 (som etablerades med spanska sjukan, och sedan försvann när den 

byttes ut av asiaten). Många äldre hade därför partiell immunitet mot viruset från sin 

barndoms och ungdoms influensor. Svininfluensan kom därför att ha mycket låga dödstal 

bland äldre, men tog mer än dubbelt så många barns liv som ”normala” influensor. 

Dessa influensapandemier har ofta tagits som utgångspunkt för prognoser och 

gissningar om hur covid-19 kommer att uppföra sig. Inte minst är jämförelser med och 

prognoser utifrån spanska sjukan 1918–1920 vanliga. Eftersom spanska sjukan återkom 

med en andra våg ett drygt halvår efter sin första, och av orsaker vi ännu inte begriper då 

förvandlats till en mycket dödligare sjukdom än den ursprungligen varit, har sådana 

paralleller inte sällan haft lätt apokalyptiska undertoner. När man värderar sådana 

förutsägelser ska man dock hålla i bakhuvudet att covid-19 och influensa är två olika 

sjukdomar, orsakade av två olika virus, som utvecklas och förändras på olika sätt. 

Ändå är inte influensapandemierna en orimlig referenspunkt. Både influensa och 

covid-19 är luftvägsinfektioner, som orsakas av membranomslutna virus. Och 

influensapandemierna är de enda erfarenheter vi har i modern tid av något som 

åtminstone påminner om dagens pandemi av covid-19. Vi har all anledning att titta på 

erfarenheterna från tidigare influensapandemier, och fråga om de kan säga oss något. Men 
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samtidigt har vi all anledning att vara skeptiska till tvärsäkra förutsägelser om ”hur 

pandemier erfarenhetsmässigt uppför sig” utifrån vad som hände 1918–1920. 

Immunitet mot covid-19? 

Så hur är det med det nya coronaviruset? Blir vi immuna mot det? 

När jag skriver detta har vi känt till viruset i ett drygt halvår, och det har knappast 

cirkulerat bland människor mer än ett år. Hur immunförsvaret kommer att reagera om 

man möter viruset på nytt efter tio eller tjugo år kan vi därför inte veta något säkert om. 

Men det finns goda skäl att tro att de allra flesta som får sjukdomen och klarar sig 

kommer att bli immuna under en ordentlig del av sina fortsatta liv. 

Viktigt att hålla i minnet är den kritiska roll T-celler spelar i försvaret mot virus, 

och särskilt mot virus i andningsorganen. I flera översiktsartiklar om den första sars-

epidemin poängteras att även om antikropparna var viktiga för immunförsvarets kamp 

mot infektionen, var det T-mördarceller och T-hjälparceller som spelade huvudrollen. 

Det tycks sedan avspeglas i immunförsvarets minne av sjukdomen: Antikroppar och 

minnes B-celler försvann från de flesta överlevande redan efter en handfull år, medan 

man har funnit en bred repertoar minnes T-celler av både mördar- och hjälpartyp hos de 

flesta överlevande både fem, tio och nu senast sjutton år efter epidemien.  

Tittar vi på det nya covid 19-viruset antyds en liknande bild. I flera stora 

undersökningar hittar man antikroppar i blodet hos i stort sett alla som tillfrisknat efter 

sjukhusvistelser med covid-19, och hos merparten av dem som haft en lättare infektion.  

Men enligt en del undersökningar försvinner antikropparna sedan snabbt från många av 

dem som bara haft en lätt infektion. Och det finns många anekdotiska berättelser från 

läkare om patienter som av allt att döma haft sjukdomen, men som inte bildar 

antikroppar mot viruset. Samtidigt visar en rad undersökningar att de allra flesta patienter 

har betydande mängder minnesceller av både T-hjälpar- och T-mördartyp en tid efter 

infektionen. Det finns inget skäl att tro att de skulle försvinna.  

Lägger man ihop observationer från det första halvåret med covid-19 och 

erfarenheterna från den första sarsepidemin kan man därför sätta frågetecken för hur 

länge drabbade kommer ha ett minne hos B-celler och antikroppar mot viruset i blodet. 

Men allt tyder på att de kommer att ha ett starkt minne hos T-hjälpar- och T-

mördarceller. Och att detta kommer att ge dem en betydande immunitet, och hjälpa dem 

att mycket snabbare kämpa ner viruset om de möter det en andra gång. Allt tyder helt 

enkelt på att man blir immun, även om immuniteten möjligen blir partiell snarare än 

fullständig. 

 

Problemet är ett annat än ifall immunförsvaret kommer att minnas det virus patienterna 

mött. Nämligen vad immunförsvaret kommer att minnas. Sars-cov2 muterar som vi sett 

snabbt. Förändringstakten ligger i samma storleksordning som för influensa och HIV. Vi 

vet att influensavirus muterar så snabbt att fjolårets influensa bara gör oss partiellt 

immuna mot årets. HIV har muterat så snabbt i så många olika riktningar att det visat sig 

vara helt omöjligt att skapa ett vaccin som på samma gång vaccinerar mot alla de stammar 

av viruset som cirkulerar. Det är därför en öppen fråga hur länge covid 19-viruset kan 

fortsätta utvecklas utan att ”springa ifrån” den immunitet människor får mot dagens 

versioner av viruset. Något som har stor betydelse för frågan om det kommer att vara 

möjligt att få ett långsiktigt skydd genom att vaccinera sig mot covid-19. Den frågan tittar 

vi på i nästa kapitel.  



53 
 

  



54 
 

9.  Att lura immunförsvaret  

- Vaccin 

Fram till 1700-talet plågades Europa av smittkoppor: De flesta barn insjuknade, bortåt 

vart femte dog, och de som överlevde fick ofta fula ärr i ansiktet efter kopporna. 

Fortfarande lever uttrycket ”koppärrig” kvar i språket. Men en grupp drabbades inte alls 

lika ofta som andra: de unga pigor som skickades ut på morgnarna för att mjölka kor. 

Många av dem undgick sjukdomen och slapp fula ärr i ansiktet. I stället fick de kortvariga 

koppliknande utslag på händerna. Vi vet nu att de smittades av en närbesläktad mycket 

mildare sjukdom kallad kokoppor, som ger korsimmunitet mot smittkoppor. 

I det osmanska riket var det vanligt att förebygga smittkoppor genom att 

medvetet föra mycket små mängder var från en smittkoppa genom huden till det barn 

som skulle skyddas. Idag förstår vi att det fungerar genom att immunförsvaret fick möta 

en så liten mängd virus att det vanligen inte orsakade allvarlig sjukdom, men ändå gjorde 

barnet immunt. Men eftersom denna så kallade variolisation ibland ledde till att barnet 

fick sjukdomen blev metoden aldrig populär i Europa. 

 

 

Franciskanermunkar behandlar smjuka i smittkoppor (eller möjligen lepra) på ett hospital. Från en 

miniatyr i Jacopo Oddis La franchescana 1488 

 

Den brittiske landsortsläkaren Edward Jenner, som var väl bekant med de 

brittiska mjölkpigornas vackra oförstörda ansikten, fick dock idén att göra samma sak 

med var från ett utslag på en mjölkpigas hand. År 1796 testade han detta på några barn, 
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som han sedan smittade med smittkoppor. Barnen visade sig som Jenner hoppats bli 

skyddade – immuna – mot sjukdomen. Behandlingen spred sig därefter snabbt över 

Europa, och blev tidigt obligatorisk i många länder, i Sverige redan 1816. Från det 

latinska ordet för ko – vacca – kom behandlingen att kallas vaccinering. Tack vare de 

vaccinationsprogram som under de följande två seklerna genomfördes över hela världen 

kunde man 1980 förklara att smittkoppor som enda infektionssjukdom hittills i historien 

blivit helt utrotad.  

Det dröjde sedan till slutet av 1800-talet innan liknande förebyggande 

behandlingar började utvecklas mot andra sjukdomar, och trots att de sällan hade något 

med kor att göra kom även de att kallas vaccinationer. Det började med rabies- och 

koleravacciner i mitten av 1880-talet, och sedan följde under knappt hundra år en rad nya 

vacciner mot de flesta av de direktsmittande sjukdomar som plågat mänskligheten i sekler 

eller årtusenden. Och därtill mot ett antal bakterier och virus, som kan smitta via vatten 

och jord.  

Jakten på ett vaccin mot covid 19 

När jag skriver denna text pågår flera hundra olika projekt på universitet, läkemedelsbolag 

och små bioteknikföretag för att försöka utveckla vaccin mot covid-19. I detta kapitel ska 

vi därför se närmare på hur man egentligen kan göra ett vaccin, och vilka metoder som 

används för att försöka få fram ett sådant mot covid-19. 

Att vaccinera handlar om att provocera immunförsvaret att reagera mot den 

inkräktare som alstrar sjukdomen, på ett sätt som gör att man inte blir sjuk. Ofta för man 

in avdödade virus eller bakterier i kroppen, eller sådana som är så försvagade att de inte 

klarar av att starta sjukdomen. I några fall, till exempel tuberkulos, vaccinerar man med 

ett närbesläktat smittämne, som inte är så farligt för oss. När immunförsvaret reagerar 

mot dessa döda, försvagade eller närbesläktade smittämnen bildas inte bara en massa 

aktiverade lymfocyter av olika slag, utan också minnesceller. Och det är dessa som ger 

immunitet.  

Eftersom ett avdödat eller försvagat smittämne snabbt massakreras när 

immunförsvaret drar igång leder sällan en enda vaccination till en särskilt stark immunitet. 

De flesta vacciner behöver därför ges flera gånger, med månaders eller års mellanrum. 

Avdödade vaccin 

Vacciner har hittills grovt räknat funnits av två typer. Den ena sorten består bara av dött 

material, till exempel döda bakterier, förstörda virus eller delar av sådana. De kommer att 

ätas upp av antigenpresenterande celler, aktivera T-hjälparceller och tillsammans med 

dessa aktivera B-celler vars antikroppar känner igen vaccinet. Därmed sparkas B-celler 

igång, så att de bildar antikroppar och minnes B-celler som kan känna igen viruset eller 

bakterien.  

Många av de tidiga vaccinerna mot olika bakteriesjukdomar (till exempel kolera 

och stelkramp) bestod av hela avdödade bakterier. Några gör det fortfarande, till exempel 

vaccinet mot bakterien Haemophilus, som kan orsaka öron- och bihåleinflammationer. Till 

andra vacciner har man slagit sönder bakterierna och renat fram några av dess proteiner, 

som särskilt väl retar immunförsvaret (till exempel kikhostevaccin). En del vacciner består 

idag av ett eller ett par proteiner från ett smittämne, som retar immunförsvaret riktigt 

ordentligt, tillverkade i stor skala av genmodifierade bakterier.  
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När allt fungerar ger sådana vacciner ett gott minne på B-cellssidan. Men döda 

vaccin klarar inte av att ta sig in i kroppens celler. De kan därför inte sparka igång T-

mördarceller och ger därför inga minnes T-mördarceller. Vaccin av dött material fungerar 

därför utmärkt mot bakterier som finns utanför kroppens celler, men ger inte ett särskilt 

bra skydd mot virus och bakterier som kommer in i kroppens celler. 

Vaccin med levande smittämne 

Den andra sortens vaccin har hitintills bestått av levande men försvagade bakterier och 

virus, eller släktingar från andra arter som inte gör oss allvarligt sjuka. De åstadkommer 

inte bara det som avdödade vacciner gör. De tar sig dessutom in i kroppsceller hos den 

som vaccinerats, och kan därför även aktivera T-mördarceller, så att man får stora 

mängder minnesceller även från dem. Ska ett vaccin bli effektivt mot ett virus eller en 

bakterie som tar sig in i kroppens egna celler måste det vara av detta slag. 

Den första sjukdom man lärde sig att förebygga på detta sätt var som sagt 

smittkoppor. På motsvarande sätt vaccinerar man mot tuberkulos med det så kallade 

BCG-vaccinet, som består av en försvagad stam av en släkting till mänskliga 

tuberkelbakterier, även de från nötkreatur. Det så kallade trippelvaccinet mot mässling, 

påssjuka och röda hund består av försvagade stammar av de tre virus, som orsakar 

sjukdomarna.  

Fördelen med ”levande” vaccin är alltså att de inte bara ger immunitet hos B-

celler och antikroppar, utan också hos T-mördarceller, som ju spelar en nyckelroll i 

försvaret mot virus. Men den kommer med en risk – att smittämnet trots att det är 

försvagat gör en sjuk. Den risken är naturligtvis större ju svagare ens immunförsvar är.  

Eftersom immunförsvaret tacklar av med åldern är det inte förvånande att 

sådana levande vaccin framför allt används när man ska vaccinera barn. Barn får till 

exempel numera ett influensavaccin som består av levande, försvagade virus, medan 

äldre och immunsvaga får ett avdödat vaccin, trots att detta ger svagare skydd. (Detta 

klassiska influensavaccin, som i över 80 år getts till äldre och immunsvaga, tillverkas i 

stora specialiserade influensavaccin-fabriker där viruset odlas i embryon i befruktade 

kycklingägg, renas fram, och sedan slås sönder i småbitar, som blir vaccinet.) 

 

Nya sätt göra vaccin mot covid-19? 

När forskare nu söker sätt att skapa vaccin mot covid-19 vet de att det är en 

virussjukdom, och att det finns goda skäl att anta att T-mördarceller spelar en mycket 

viktig roll för att kunna kämpa ner viruset. Alltså vill man ha ett vaccin som aktiverar T-

mördarceller. Samtidigt är de som har allra störst behov av vaccinet gamla och 

immunsvaga. Alltså vill man inte ha ett ”levande” vaccin, som riskerar att göra dem sjuka. 

Många av de försök som nu görs att utveckla vaccin mot covid-19 använder 

därför moderna gentekniker för att försöka kombinera det levande vaccinets och det 

avdödades fördelar. Man vill få kroppens egna celler att bilda virusproteiner, som både 

kan kastas ut ur cellerna för att reta B-celler och visas upp på MHC klass-I för att aktivera 

T-mördarceller. Men man vill inte ha ett levande covid 19-liknande virus, som kan riskera 

att göra immunsvaga sjuka. 

Ett sätt som testas för att lösa det problemet är att ta genen för virusets 

spikeprotein, och sätta in den i ett garanterat harmlöst förkylningsvirus, som man 



57 
 

dessutom amputerar med genteknik, så det kan föra in sin last av nya gener i några av 

kroppens celler, men inte föröka sig där. Då blir det amputerade viruset bara en 

leverantör av en eller några gener till några av kroppens celler. (Motsvarande strategi har 

testats och i några fall använts för att behandla somliga ärftliga sjukdomar, där man saknat 

en viktig gen som behövs i en viss grupp av celler. Man talar då om somatisk genterapi.)  

Om allt går väl börjar de således genmodifierade kroppscellerna tillverka 

virusproteinet, häller ut det i omgivningen och visar upp delar av det på MHC klass-I. 

Sammantaget aktiverar det alla tre grenar av det specifika försvaret: Proteinet äts upp av 

antigenpresenterande celler, som aktiverar T-hjälparceller. Proteinet binder B-celler som 

aktiveras. Och T-mördarceller kan möta viruset på MHC klass-I och aktiveras. 

Det testas samtidigt en ännu radikalare strategi för att åstadkomma samma sak, 

nämligen att föra in molekyler av så kallat budbärar RNA i några av kroppens celler. 

Det är molekyler som våra celler normalt använder för att sända information från 

generna till sina proteinfabriker (ribosomer), och de är helt enkelt kopior av genernas 

beskrivningar av olika proteiner.  

Genom att föra in sådana budbärar RNA-molekyler för coronavirusets 

spikeprotein i kroppsceller kan man utan att manipulera med cellernas gener få dem att 

tillverka virusproteinet. Varpå de både häller ut proteinet i omgivningen och visar upp 

fragment av det på MHC klass-I. Man talar om detta som RNA-vaccin. I en del försök 

sprutar man in nakna RNA-molekyler i en muskel, och ger sedan en elektrisk stöt, som 

ska få celler att ta upp RNA-molekylerna. I andra försök slår man in RNA-molekylerna i 

ett skyddande hölje som liknar cellernas membran, vilket sedan smälter samman dem med 

cellmembranet, varigenom RNA-molekylerna detta, och överlämnar innehållet till 

kommer in i cellen.  

Forskare har under de senaste 20 åren gjort åtskilliga försök att utveckla nya 

mänskliga vacciner genom att använda amputerade virus som gen-leverantörer. En del av 

dem har rent tekniskt fungerat och varit säkra, men projekten lagts ner eftersom vaccinen 

inte visat sig ge tillräckligt skydd. I andra fall har själva förkylningsvirushöljet ställt till 

med problem när kroppens immunförsvar reagerat mot detta. I veterinärmedicin används 

dock idag en handfull vacciner av denna typ rutinmässigt, bland annat mot rabies och Rift 

Valley-feber. Åtskilliga försök görs nu att designa vacciner med denna teknik mot covid-

19, och flera av dem testas i skrivande stund på människa. Det två mest omtalade i ett 

svenskt/brittiskt och ett ryskt projekt.  

Tekniken med RNA-vacciner är nyare. När nu bland andra amerikanska och 

kinesiska läkemedelsföretag testar tänkbara sådana vacciner är det första gången RNA-

vaccin ges till människor.   

I normala fall är utveckling av vacciner något som tar lång tid. För många 

sjukdomar har det tagit åtta eller tio år från idé till färdigt vaccin som kunnat användas; 

för att utveckla, testa och bygga upp storskalig produktion.  

Både regeringar och stiftelser har dock satsat enorma summor pengar för att 

snabbt få fram vacciner mot covid-19. Dels ges generöst stöd till forskning och 

utveckling, dels planerar man att redan i förväg bygga flera olika produktionsanläggningar 

parallellt med att olika vacciner testas, så att vilken metod att skapa ett vaccin som än 

visar sig framgångsrik, ska vaccinet kunna börja massproduceras med en gång. Även om 

det leder till att man bygger ett antal fabriker som aldrig kommer att användas. De som 

leder dessa projekt talar entusiastiskt om att ha vaccin till hela världens riskgrupper inom 

loppet av ett eller ett och ett halvt år (räknat från våren 2020).  

Jag har i över 20 års tid följt den forskning där man försökt utveckla vaccin mot 

andra sjukdomar, och sett hur många projekt kantats av bakslag och missräkningar. Jag 
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har sett hur projekt som ”alla” var övertygade om skulle fungera floppat. Så jag är 

skeptisk. Jag kommer att vara glad om det finns ett fungerande vaccin för alla som 

behöver inom tre år. Men oj vad jag håller tummarna för att de som är mer optimistiska 

ska få rätt. 

Kommer viruset att mutera iväg från vaccinet? 

En fråga på lite längre sikt hänger samman med att viruset som orsakar covid-19 har sina 

arvsanlag som RNA och därmed muterar snabbt.  

Influensavirus har också sina arvsanlag som RNA och har en mutationsfrekvens i 

samma storleksordning som sars-cov2. Där ser man att det ständiga muterandet gör att 

fjolårets vaccin bara ger ett partiellt skydd mot årets stam av influensa, och att man därför 

måste vaccinera sig mot en ny influensastam varje år. Men denna möjlighet att varje år 

göra nya vaccin är en gåva vi fått av influensavirusets mycket egenartade ekologi, där en 

eller ett par av alla konkurrerande virusstammar i Sydostasien vid ungefär samma 

tidpunkt på året, varje år, börjar vandra mot USA och Europa, och gör det i tillräckligt 

maklig takt för att vi ska kunna fånga upp de virusstammar som startat vandringen och 

massproducera vaccin mot dem innan influensasäsongen bryter ut med full kraft.  

HIV, som orsakar aids, förändrar sig ungefär lika snabbt (så länge man inte räknar 

mutationer per kopiering i ett provrör, utan mutationer per år bland de virus som sprids 

mellan människor.) Men det uppför sig inte lika välartat. Det har istället utvecklats åt 

många olika håll medan det spridit sig ut över världen och olika stammar flyttat hit och 

dit med människor som idkar kärleksliv på mer än en plats under sin livstid. Detta har 

hittills gjort det omöjligt att skapa ett vaccin mot HIV. Eller för att vara noga, det har 

gjort det omöjligt att skapa ett vaccin som skyddar mot mer än några enstaka av alla de 

varianter av HIV som cirkulerar invid varandra. Situationen är likartad för hepatit C.  

Om man i närtid lyckas framställa ett vaccin mot covid-19 är det mycket sannolikt 

att det kommer att kunna skydda människor mot just den variant av viruset som 

cirkulerar här och nu, och har vi tur kommer det också att vara tillräckligt likt de varianter 

av viruset människor kommer att möta under de närmaste åren för att skydda också mot 

dem. Men det är nästan omöjligt att sia om hur det sedan kommer att gå.  

 

  



59 
 

10.  Varför blir olika människor olika mycket sjuka? 

Covid-19 förefaller vara en nyckfull sjukdom. Många får så lindriga symptom att de 

knappt märker saken, medan andra – även en del i övrigt friska, starka och relativt unga – 

kan få så kraftiga inflammationer i lungorna, att de förs till dödens rand, och antingen 

stryker med, eller räddas först efter veckor i respirator. Hur kan det komma sig att 

sjukdomen drabbar så olika? Något säkert svar på den frågan finns i skrivande stund inte, 

men däremot ett antal tänkbara förklaringar, som mycket väl kan leva med varandra, och 

hjälpas åt att förklara saken. I det här kapitlet ska vi se närmare på några av dem.  

Smittdos 

Mycket talar för att det spelar stor roll hur mycket virus man får i sig vid smittillfället. Vi 

har redan sett att ju fler viruspartiklar vi får i oss, desto större blir risken att några av dem 

får fäste, etablerar en infektion och gör oss sjuka. Ju fler virus som med en gång lyckas ta 

sig in i varsin kroppscell och ställa om den till stora virusfabriker, desto fler celler 

infekteras innan det specifika försvaret kommer igång. Desto allvarligare riskerar därmed 

infektionen att bli och desto mer våld måste kroppens försvarssystem använda för att slå 

ner den. Och desto kraftigare skador orsakas runt om i kroppen. 

Starkt eller svagt immunförsvar 

En annan viktig faktor är hur starkt ens immunförsvar är. Den frågan är emellertid 

tveeggad. 

Å ena sidan är det uppenbart att ett svagt immunförsvar innebär att risken ökar 

både för att insjukna i covid-19, för att sjukdomen ska bli allvarlig och för att dö av den. 

Det är den fundamentala anledningen till att immunsvaga och äldre räknas som 

riskgrupper. Ty hur orättvist detta än är så tacklar immunförsvaret successivt av med 

åldern, och gör en därigenom allt känsligare för infektioner. Dock går den processen 

mycket olika snabbt hos olika individer, så det kan mycket väl vara så att en 

sextiofemåring som ofta blir förkyld löper större risk att drabbas än en sjutiofemåring 

som sällan har infektioner.  

Även människor med immundefekter riskerar att drabbas värre, liksom 

människor som äter immundämpande läkemedel mot olika immunologiska sjukdomar, 

och människor som behandlas med cellgifter. Ty cellgifter slår mot alla celler i kroppen 

som delar sig, och inget system i kroppen är så beroende av att nya celler bildas varje dag 

som immunförsvaret. Man har sett att människor med genetiska problem i 

interferonsystemet löper större risk för covid-19 än andra, och att samma sak gäller dem 

som drabbas av autoimmuna reaktioner mot interferoner. 

Immunförsvaret tar också stryk om man inte äter tillräckligt mycket och 

tillräckligt allsidigt. Ty det drar stora mängder energi att bekämpa en infektion, samtidigt 

som man sällan orkar äta ordentligt mitt under den. Då gäller det att ha näringsförråd att 

ta av. Vilket gör risken stor för många äldre, som börjat tappa lust för mat och ork att äta. 

Därtill sätts immunförsvaret ner ordentligt av stress. Inte i första hand den stress 

som kommer av att ha många spännande saker att göra, utan den som kommer av att inte 

ha kontroll över sin tillvaro: inte veta om man får behålla jobbet, inte förstå vad chefen 
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vill att man ska göra, inte ha en aning om hur nästa månads räkningar ska betalas eller inte 

veta om partnern kommer hem nykter eller full. Sådant skjuter halten av stresshormoner i 

höjden, och stresshormonerna stänger av immunförsvaret. Även när man har en 

infektion, som man egentligen borde kämpa mot. Det vanligaste läkemedel som används 

för att trycka tillbaka immunförsvaret vid inflammatoriska sjukdomar är just en imitation 

av stresshormonet kortisol.  

Men ett starkt immunförsvar inte enbart av godo, i alla fall inte när vi diskuterar 

covid-19. Ju starkare immunförsvar man har, desto kraftigare kan inflammationerna i 

lungan bli, och desto häftigare cytokinstormar kan tillstöta. Men det till trots: ett starkt 

immunförsvar är sammantaget betydligt bättre än ett svagt.  

 

Sidoblick: Att hålla immunförsvaret i skick 

Många bekanta har under epidemien frågat mig om råd för att hålla immunförsvaret i 

skick. 

Några har hoppats på råd om olika kosttillskott eller dieter. De har ofta blivit 

besvikna när jag säger att med kosten är det lätt: se till att äta tillräckligt och allsidigt, och 

om du är orolig, kolla med en dietist så att du inte får för lite av någon viktig vitamin eller 

mineral. Särskilt viktigt i det solfattiga Sverige är att hålla koll på att få i sig tillräckligt av 

vitamin D.   

Det viktiga och samtidigt svåra är istället att hålla sig på gott humör: inte stressa, 

inte oroa sig och inte deppa. Att istället se de ljusa sidorna av tillvaron, och njuta av det 

som finns att njuta av i livet. Jag vet att det låter närmast oförskämt hurtfriskt, men det är 

faktiskt det allra viktigaste om man vill hjälpa immunförsvaret. Stresshormoner har som 

sagt en mycket stark förmåga att pressa ner kroppens försvar.  

Ett konkret råd till den som sitter hemma och oroar sig eller ältar är därför att 

resa sig upp och ge sig ut på en promenad i park eller natur. Det är väl dokumenterat att 

fysisk rörelse och frisk luft, grönska, fågelsång och porlande vatten sänker halten av 

stresshormoner ordentligt, och därmed släpper fram immunförsvaret. Och det behövs 

inte fjäll, hav eller vildmark – en skogsbacke eller en parkstrimma inne i en stad fungerar 

utmärkt.  

Och även för den som inte känner sig ett dugg deppig hör en ordentlig daglig 

promenad till de bästa tjänster man kan göra sitt immunförsvar. För att förebygga stress.  

 

Korsimmunitet 

En tänkbar anledning till att olika människor reagerar olika kraftigt, är att det finns ett par 

rätt nära släktingar till sars-cov2, vilka orsakar relativt lätta förkylningar. Man talar ibland 

om dem som förkylnings-coronavirus. De står för en rätt liten andel av alla förkylningar, 

och är blott fyra av över 200 förkylningsvirus som cirkulerar. Så det är långt ifrån alla av 

oss, som haft en sådan förkylning. Men en ordentlig andel.  

Det skulle helt enkelt kunna tänkas att immunitet mot något eller några av dessa 

förkylnings-coronavirus spiller över på det virus som orsakar covid-19. Att en del av oss 

har korsimmunitet.  

När forskare tittat på antikroppar ser de ingen sådan korsimmunitet. Corona-

förkylningsvirus tycks alltså inte reta B-celler vars antikroppar också kan känna igen 



61 
 

viruset bakom covid-19. Däremot har det visat sig att en rätt stor andel människor som 

inte haft covid-19 har minnes T-celler mot viruset. Dessa känner igen småbitar av covid 

19-proteiner, som är identiskt lika i corona-förkylningsvirus, och de finns därför med 

största sannolikhet i kroppen efter möten med förkylnings-coronavirus. 

Sådana undersökningar har i skrivande stund gjorts i Sverige, i andra europeiska 

länder, i USA och i Singapore. Även om antalet undersökta personer i varje undersökning 

är litet (eftersom undersökningarna tekniskt är krångliga) visar de genomgående att 

någonstans mellan en fjärdedel och hälften av de undersökta har sådana minnesceller.  

Eftersom covid-19 är en så ny sjukdom dröjer det innan vi kan undersöka saken 

empiriskt och ha fullständig visshet. Men allt talar för att en ordentlig andel av många 

regioners befolkningar har immunitet mot covid-19. Antingen en fullständig immunitet, 

som helt skyddar från att insjukna. Eller en partiell, som gör att sjukdomen blir mild. Eller 

något däremellan.  

Responder/non responder-fenomenet 

Ett annat möjligt skäl till att somliga drabbas mycket hårt av covid-19 skulle kunna vara 

att deras MHC-molekyler inte är så duktiga på att hantera viruset. 

MHC-molekylerna är nämligen immunförsvarets flaskhals. Medan vi varje dag 

bildar nästan hur många olika nya antikroppar och T-cellsreceptorer som helst sitter var 

och en av oss fast med ett litet antal oföränderliga MHC-molekyler. Fast du och jag har 

sannolikt inte samma – vilka vi har skiljer mellan olika människor.  

Värst är det med MHC klass-I, som visar upp fragment av virusproteiner för T-

mördarceller. Av dem har var och en av oss sex (6) stycken olika (av en repertoar på 

ungefär hundra olika varianter i hela mänskligheten). Det är helt enkelt för få för att 

någon av oss ska kunna visa upp fragment av proteiner från varje tänkbart smittämne. 

Med MHC-klass-II är det blott aningen bättre. 

Detta innebär att när ett nytt smittämne dyker upp, kan man inte vänta sig att alla 

människor har MHC-molekyler som kan hantera det ämnet. Hos dem som inte har 

sådana MHC-molekyler kommer immunförsvaret över huvud taget inte att reagera. Man 

talar om detta som responder/non responder-fenomenet. 

Historiskt har vi sett resultatet av detta när nya epidemier kommit till en mänsklig 

civilisation. I första vågen av böldpestepidemien var dödligheten enorm, medan den 

sedan successivt blev lägre under kommande utbrott. Och mönstret tycks ha varit 

liknande när olika nya farsoter drabbade romarriket.   

De flesta immunologer är övertygade om att en anledning till detta varit att 

många non-responders, som var helt försvarslösa mot sjukdomen, dog under de första 

utbrotten, medan de flesta som överlevde var responders. För var gång sjukdomen sedan 

återkom minskade andelen människor utan gener för MHC-molekyler som kunde hantera 

smittspridaren. Vi ser fortfarande spåren av detta i dramatiska skillnader i uppsättningar 

av olika varianter av MHC-generna mellan olika delar av världen. 

Detta tros också bidra till att förklara den katastrof som drabbade Amerikas och 

Australiens urbefolkningar när européer anlände med ett stort antal smittsamma 

sjukdomar dessa aldrig hade mött. För var och en av sjukdomarna saknade många MHC-

molekyler som kunde hantera den. Mycket få var utrustade med MHC-molekyler som 

kunde hantera dem alla. 

I mina ögon skulle frånvaro av MHC-molekyler som kan eller är bra på att 

hantera covid-19 kunna vara en rimlig förklaring till att en del patienter blir mycket 

allvarligt sjuka, trots att de är relativt unga och inte har någon av de egenskaper som 
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skulle göra dem till högriskpersoner. Många översiktsartiklar som listar tänkbara faktorer 

hos människan som påverkar sjukdomen listar hennes uppsättning MHC-molekyler.   

Slump 

Slutligen behöver vi betrakta en faktor vi har svårt att förlika oss med, men som finns, 

och spelar en betydande roll: slumpen. Den spelar för det första roll för flera av de 

faktorer vi pratat om ovan: Om den person som stod bredvid på tunnelbanan och 

hostade råkade ha få eller jättemånga viruspartiklar i just de vätskedroppar som flög ur 

munnen mot mig. Om man själv råkade ha ansiktet vänt mot honom eller bort. Om det 

råkade ha hänt något nyligen som gjorde mig på gott humör eller nedstämd. Om jag 

råkade ha smittats av en coronavirusförkylning tidigare, eller bara av en massa av alla 

andra förkylningar. Vad jag råkar ha fått för MHC-varianter i mina gener. 

För det andra spelar slumpen roll även bortanför detta. Råkar immunförsvaret 

redan vara upptaget med en annan infektion när covid 19-viruset anländer? Råkar det 

första virus som kommer ner i slemhinnan störta rakt i gapet på en fagocyt, som 

omedelbart slår på alla larmsignaler, eller råkar den av en ren slump slinka genom den 

första försvarslinjen och snabbt etablera sig i en cell och börja tillverka nya virus, innan 

larmsignalerna ljuder? Råkar virus eller interferon komma först till nästa cell? Råkar en T-

cell med rätt receptor och en B-cell med rätt antikropp komma till rätt plats lite tidigare 

eller lite senare?  

Kring de sista frågorna finns inga ”om jag bara hade gjort annorlunda”, ”om 

mina föräldrar bara gett mig andra gener” eller ”om jag bara vuxit upp i en annan familj”. 

Somliga saker bara råkar bli som de blir, utan att det går att linda upp någon meningsfull 

orsakskedja bakåt. Men vi har som sagt mycket svårt att förlika oss med det. Vi vill kunna 

tolka det som sker runtom oss i kategorier om orsak och verkan. Ty så är vår hjärna 

funtad.  
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11.  Från individ till befolkningar  

- epidemiologi 

 

Hittills har diskussionen handlat om hur immunförsvaret och viruset samspelar inne i en 

människa, och ger henne symptom, skador och immunitet. I detta kapitel ska vi gå vidare 

och se hur viruset och immunförsvaret tillsammans uppför sig i grupper och 

befolkningar. Det har blivit dags för epidemiologi! 

Överföra smittan 

Som vi redan sett smittar covid-19 främst genom vätskedroppar vid hosta och nysningar. 

Även vanlig utandningsluft innehåller vätskedroppar, men de är mycket mindre, och där 

är viruspartiklarna så få, att de flesta bedömare anser att det inte alls är lika stor risk att 

smitta sprids den vägen. Däremot är risken att smitta betydande när man sjunger, vilket 

gör körsång till en sysselsättning där risken för smitta är hög – många människor som alla 

sjunger och sprider vätskedroppar omkring sig befinner sig tillsammans på en begränsad 

yta. 

Vätskedroppar från hosta och nysningar håller sig inte flygande i luften särskilt 

länge, och ju längre man befinner sig från varandra, desto större chans att dropparna ska 

sjunka till marken istället för att någon ska andas in dem. Risken att smitta minskar därför 

successivt med det fysiska avståndet till medmänniskor. Effekten är successiv, så det går 

inte att ange något garanterat säkert avstånd, men de flesta länders myndigheter har 

rekommenderat människor att hålla ett avstånd på mellan en och två meter från varandra 

under covid 19-epidemin. Ett sådant avstånd minskar risken för smitta dramatiskt jämfört 

med om man trängs i en buss eller framför en bardisk.   

Om vätskedroppar från någon smittad hamnar på ett dörrhandtag eller en 

bordsyta, som man tar i med handen, som man sedan använder för att gnugga sig i 

ögonen, peta sig i näsan eller ta en chokladbit som man sedan stoppar i munnen, kan 

viruset smitta även den vägen. Särskilt ifall vätskedroppen inte torkat ut. Därav 

rekommendationer att tvätta eller sprita händerna ofta. 

Det har visat sig att smittan av covid-19 sprids mycket ojämnt, i kluster, och man 

pratar ibland om superspridare. Spåren av sådana kunde bland annat ses kring 

studentfiranden i Sverige i juni 2020: På många håll har klasser träffats och festat utan 

mer än enstaka smittfall. Men så har det funnits några fester, där en stor andel av 

deltagarna smittats. Motsvarande har setts i anslutning till en körövning i det lilla 

samhället Vrångö i Göteborgs skärgård, där över 50 personer verkar ha smittats vid ett 

enda tillfälle.  

Med stor sannolikhet hänger detta samman med att det finns dramatiska 

skillnader i mängden virus i övre luftvägarna mellan olika smittade, utan att man kan se 

något större samband med hur svårt sjuka de är. Hos en andel av de smittade verkar det 

helt enkelt bildas väldigt mycket mer virus än hos andra, och de får då antagligen mycket 

lättare än andra att sprida smittan. 
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Smitta utan symptom? 

En fråga som diskuterats hett är om covid-19 smittar utan symptom. Den är komplicerad 

att bena ut.  

Vi börjar med att titta på vad vi vet om hur smitta går till: Viruset finns i och 

produceras i celler i halsen, svalget och/eller näshålan. Då dör slemhinneceller och man 

får en inflammation. Det svider, och man blir svullen. Man har alltså symptom. De nya 

viruspartiklarna hamnar i slem som flyger ut när man hostar och nyser – dvs har 

symptom. Blott i betydligt lägre utsträckning lämnar virus halsen när man talar eller andas 

ut.  

Nu kan det naturligtvis hända att man hostar ut eller andas ut lite virus innan man 

hunnit upptäcka att man har ont i halsen, man kanske tror att man bara harklar. Att man 

kan smitta en aning en kort tid innan man själv upptäcker att man har symptom är 

självklart, och något som ingen någonsin betvivlat. Däremot går åsikterna starkt isär i 

frågan om sådan smitta spelar en beaktansvärd eller försumbar roll för smittspridningen.  

När somliga epidemiologer på ett relativt tidigt stadium av epidemien tittade på 

kurvor över antalet fall, drog de slutsatsen att kurvorna bara kunde se ut som de gjorde, 

om väldigt, väldigt många fler än de som sjukvården hittade och diagnosticerade var 

smittade. Och för att förklara att en så stor mängd var smittade behövde de anta att det 

förekom en omfattande smitta från människor som inte visade några symptom. Och 

eftersom så många så snabbt spridde smittan räknade de med att det bara skulle dröja 

månader innan stora andelar av befolkningen hade haft sjukdomen.  

Argumenten för en omfattande asymptomatisk smitta var alltså indirekta, och 

hängde nära samman med tanken att det fanns enorma mörkertal av smittade, som 

snabbt skulle skapa flockimmunitet, och som innebar att dödligheten i sjukdomen var rätt 

låg. Mot denna uppfattning stod tanken att asymptomatisk smitta var liten eller måttlig, 

att en relativt liten andel av befolkningarna hittills blivit smittade, och att dödligheten var 

betydande. Jag har åtskilliga gånger önskat att människor som debatterat responsen på 

pandemin kunde välja vilket av de två alternativen de tror på, istället för att plocka 

oförenliga övertygelser i de olika frågorna.  

Smittspridning i grupper 

Olika virus och bakterier sprider sig olika snabbt. Man försöker fånga ett smittämnes 

spridningshastighet med ett värde, som kallas för reproduktionstalet, R. Lite förenklat är 

R det antal nya personer en person smittar, innan hon antingen tillfrisknar eller dör. Det 

betyder att så länge R är större än 1 kommer antalet smittade att stiga, håller det sig runt 1 

håller sig antalet smittade konstant, och sjunker det under 1 kommer antalet smittade att 

minska. Och håller det sig uthålligt under ett kommer antalet smittade till slut att hamna 

på eller nära noll. 

Hur många individer en viss smittad för vidare smittan till är emellertid inget 

man kan mäta direkt. Istället skattas R-talet utifrån hur många sjuka som registreras av 

vårdsystemen i kombination med olika antaganden om förändringar i andelen verkliga 

fall som upptäcks. De skattningar som görs av R har därför höga grader av osäkerhet, 

och påverkas av både förändringar och skillnader i sjukvårdssystemens förmåga att 

upptäcka smittade, liksom vilka antaganden och korrigeringar man gör för detta.   

Det säger sig närmast självt att R inte är något en gång för alla givet, ständigt 

detsamma för ett visst virus. Tvärt om påverkas R hela tiden av de beslut och val som 

massor av enskilda människor gör, liksom av de rekommendationer, regler och andra 
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åtgärder samhällen vidtar. När människor blir rädda och håller större avstånd till 

varandra sjunker R för en luftburen smitta. Liksom om stater förbjuder konserter, 

kongresser, möten och idrottsevenemang. När människor åter börjar umgås, festa och 

sjunga i körer inomhus med dålig ventilation stiger R. 

Reproduktionstalet påverkas även av sociala och ekonomiska förhållanden: R är 

högre där många bor i små lägenheter, och trängs med grannar i smala trapprum och 

hissar, än i villaområden med stora trädgårdar. Det är högre för dem som måste resa till 

jobbet med kollektivtrafik där många trängs, än för dem som kan ta sig till jobbet på 

egen hand eller arbeta hemifrån  

Smittspridningen påverkas också av befolkningstäthet och hur mycket 

människor förflyttar sig. Det är tydligt att smittan hittills spridits betydligt snabbare i 

tätbefolkade områden än glesbefolkade. Och smittspridningen påverkas självklart av hur 

ofta och långt människor förflyttar sig - inom en stad, inom ett land, inom en världsdel, 

och mellan dem. Ju mer människor reser, desto lättare blir det för en smitta att spridas. 

Desto högre blir R. 

Därtill finns tecken på att vädret – närmare bestämt luftfuktigheten – påverkar  

smittspridningen. Att den skulle ske lättast vid låg luftfuktighet, och avta med hög 

luftfuktighet. 

Värt att tänka på är att de som arbetar med smittskydd huvudsakligen tänker på 

grupper, inte individer. Deras mål är oftast att till minsta möjliga kostnad för samhället 

och människors hälsa i övrigt få ner reproduktionstalet under ett. Inte att hindra att just 

Eva blir smittad. De frågar sig därför inte i första hand om det finns någon risk att Lisa 

smittar Eva. De frågar sig om risken för att människor i Lisas situation smittar människor 

i Evas situation är så stor att den på ett signifikant sätt påverkar R. Och de utformar 

sedan efter bästa förstånd råd och rekommendationer för att till så låga kostnader som 

möjligt hålla R nere. Inte för att hindra att just Eva blir smittad. 

Immunitet och smittspridning 

Reproduktionstalet påverkas även av balansen mellan hur många i samhället som är 

mottagliga för smittan, och hur många som är immuna. Ty oavsett hur mycket 

vätskedroppar med virus Johan hostar omkring sig, kommer han inte att smitta en enda 

ny människa, om alla omkring honom redan är immuna mot viruset. Och är hälften av 

människorna kring honom immuna, kommer han bara att smitta hälften så många 

människor som han skulle gjort, om ingen var immun.  

Andelen immuna i en grupp påverkar alltså reproduktionstalet i den gruppen. 

Även en liten förändring av andelen immuna kan göra skillnaden mellan ett 

reproduktionstal strax över och strax under ett. Dvs skillnaden mellan att antalet smittade 

ökar och att det minskar. Och ju större andel immuna, desto mer sjunker 

reproduktionstalet, desto svårare får smittan att spridas. 

Det innebär att de som inte är immuna skyddas om det finns immuna människor 

runt om dem. Ju fler immuna omkring Eva, desto mindre risk att någon ska smitta henne. 

Detta förhållande fångas i begreppet flockimmunitet, som varken betyder mer eller 

mindre än det skydd någon som inte är immun får av att en andel av hennes grannar, 

kollegor och medmänniskor är immuna. 

Detta har stor betydelse för att förstå att vaccinationsprogram kan fungera, även 

om vaccinet har begränsad effektivitet, eller uppslutningen till vaccination blir dålig. Även 

om ett vaccin bara ger 70% skydd, eller bara 70% av befolkningen vaccinerar sig, minskar 

antalet mottagliga för smittan med 70%. Vilket många gånger räcker för att pressa ett 
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annars högt reproduktionstal under ett, och driva ut ett virus ur en grupp eller en 

befolkning. Det spelar då ingen roll ifall vaccinet råkat fungera på just mig, jag skyddas 

ändå av att så många andra vaccinerat sig att risken att jag ska smittas är nära noll. 

En sjukdom är dock så smittsam, att vaccinationsprogrammen behöver ha väldigt 

hög uppslutning för att fungera: mässling. Den smittar så effektivt att i ett tänkt läge där 

ingen är immun ligger reproduktionstalet mellan tio och tjugo. Det gjorde att sjukdomen 

innan det fanns vaccin spred sig så effektivt att i stort sett alla smittades redan under 

barndomen. När nu barn istället vaccineras, krävs att sådär nio av tio vaccineras, för att 

man ska hindra en ständig spridning av sjukdomen i samhällena. 

Och däri ligger problemet med att allt fler får för sig att de inte ska vaccinera sina 

barn mot mässling. De ser till en början att andra barn som inte vaccinerats inte drabbas 

av sjukdomen, och tänker att vaccinet är onödigt. Utan att förstå, eller vilja förstå, att 

anledningen till att icke-vaccinerade barn inte drabbas är den flockimmunitet som 

kommer sig av att tillräckligt många andra barn vaccineras. En flockimmunitet som 

kommer att brytas den dag tillräckligt många vägrar vaccinera sina barn. Och då kommer 

inte bara deras barn att drabbas, utan också de barn som vaccinet inte tog på, och de barn 

som av medicinska skäl inte kan vaccineras.  

Covid-19 är inte lika smittsamt som mässling, och skattningar på hur många som 

måste vara immuna för att deras immunitet ska skydda alla andra hamnar i 

storleksordningen 60%. Men de skyddande effekterna startar vid betydligt lägre andelar 

immuna än så. Och påverkas av människors beteende – så länge folk håller stort avstånd, 

inte reser och undviker stora möten ger en viss grad av immunitet en större effekt än när 

människor reser kors och tvärs och trängs på fotbollsmatcher och bokmässor.  

I flera länder i västvärlden har olika undersökningar pekat på att i skrivande stund 

(juli 2020) i storleksordningen 10% av befolkningarna haft sjukdomen. Av allt att döma 

har de allra flesta av dem blivit immuna – även om vi som sagt inte har någon aning om 

hur länge viruset fortsätter att vara sig så likt att immuniteten varar. Men dessutom tycks 

som vi sett någonstans mellan en fjärdedel och hälften av människorna ha fått i alla fall 

partiell immunitet mot viruset genom att tidigare ha mött förkylningsvirus av 

coronavirustyp. I så fall har vi redan från epidemiens början befunnit oss i ett läge där 

smittspridningen dämpats av mångas immunitet mot viruset.  

Sidoblick: Test av virus. 

Att kunna testa vilka som är eller varit smittade av covid-19 är viktigt både för att kunna 

ge drabbade den vård de behöver, och för att kunna skydda de som inte är smittade. Två 

grundläggande typer av tester finns, och vi ska här titta närmare på dem: hur de fungerar, 

och vilka problem som är förknippade med dem.  

PCR-tester: De första tester som utvecklades för covid-19 svarar på frågan om man just då 

provet tas har virus i slemhinnan i näsa, svalg eller hals. Man skrapar då lite slem från 

slemhinnor med en bommulstops. Sedan löser man upp denna i en vätska som slår 

sönder cellers och virus’ membran, så att virusets arvsanlag släpps ut. Därefter används 

en metod som kallas RT-PCR, som kan svara på om en viss RNA-sekvens finns i vätskan, 

genom att försöka göra en enorm massa kopior av den. Lyckas man skapa kopior av en 

bit av virusets arvsanlag, då fanns virusarvsanlag i provet. Misslyckas man så fanns det 

inte där.  

I teorin är detta en utmärkt metod för att ta reda på om någon bär på viruset eller 

inte, och metoden har i många år använts för att diagnosticera influensa. Med covid-19 

formaterade: Färgöverstrykning
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händer det emellertid inte sällan att läkare tar ett prov från en patient som uppenbarligen 

har sjukdomen, men att man sedan inte hittar något virus-RNA i provet. En förklaring 

skulle kunna vara stora skillnader mellan olika smittade vad gäller hur mycket nya virus 

som bildas i halsen. En annan förklaring kan vara att viruset hos många patienter efter en 

tid slutar vara aktivt i halsen, medan det fortsätter att ställa till med problem nere i 

lungorna och på andra ställen. Från systematiska undersökningar vet vi att testerna i varje 

stadium av infektionen missar minst 20% av patienterna.  

Antikroppstester: När pandemin pågått i några månader började det också dyka upp en 

annan slags tester, som undersöker om man har antikroppar mot viruset i blodet. 

Eftersom antikroppar inte börjar bildas förrän ett antal dagar efter att viruset etablerat sig, 

men sedan stannar kvar lång tid efter det sjukdomen läkt ut, är det stora värdet med de 

testerna inte att avgöra om man har sjukdomen just nu, utan att tala om ifall man haft 

den. Vilket innebär att man inte riskerar få den igen, därmed inte riskerar smitta andra 

och därför utan risk skulle kunna arbeta med känsliga riskgrupper.  

När sådana tester görs på laboratorier går det typiskt till så att protein från virus 

fästs på botten av små brunnar i en plastplatta. Sedan häller man serum från olika 

personer som ska testas i brunnarna. Om det finns antikroppar mot viruset binder de så 

starkt till virusproteinerna på brunnens botten, att de sitter kvar även om man sköljer bort 

allt annat. Sedan ser man efter i vilka brunnar det sitter mänskliga antikroppar mot 

viruset.  

För att hitta de brunnar där serumproverna innehåller antikroppar mot viruset 

utnyttjar man att antikroppars skaft skiljer sig så mycket mellan olika arter att en häst eller 

en kanin kan bilda antikroppar mot skaftet på människans antikroppar om man sprutar in 

sådant i dem. Bioteknik- och kemiföretag tillverkar därför sedan länge stora mängder 

häst- och kaninantikroppar mot mänskliga antikroppar, som de sedan märker in på olika 

sätt, till exempel med ett enzym som omvandlar ett färglöst ämne till ett med intensiv 

färg. Om man då häller lite sådana häst- eller kaninantikroppar i varje brunn, sköljer och 

sedan häller i det färglösa ämnet kan man efter en stund se en intensiv färg bildas i de 

brunnar, och bara i de brunnar, där serumprovet innehöll antikroppar mot viruset. Medan 

övriga brunnar förblir färglösa.   

Även med dessa tester ser man att ett antal fall där människor, som läkare är 

övertygade haft covid-19, inte svarar på testerna. Det är i skrivande stund oklart om det 

beror på att en liten andel av de sjuka inte bildar antikroppar mot viruset, att det finns 

något tekniskt problem med testerna, eller att en andel av de som tror sig ha covid-19 inte 

har det. 

Den sistnämnda möjligheten gestaltas på ett oförglömligt sätt i öppningskapitlet 

av Jerome K Jeromes Tre män i en båt, där berättarjaget uppsöker British Library för att 

slå upp en krämpa han fått en släng av, men råkar vända blad i boken och börjar läsa 

symptomen även för nästa sjukdom i alfabetet, och nästa, och nästa. Varefter han några 

timmar senare lämnar biblioteket övertygad om att ha alla sjukdomar den medicinska 

vetenskapen dittills beskrivit, utom skurknä. 
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Epilog: Att veta och att inte veta  

– Sammanfattning och obesvarade frågor 

När jag skriver detta har vetenskapen bara känt till viruset som orsakar covid-19 i ett 

drygt halvår. Aldrig tidigare har forskarvärlden så snabbt lyckats ta reda på så mycket om 

ett virus: den kunskap som på ett halvår samlats om viruset bakom covid-19 motsvarar 

den som det tog årtionden att samla in om exempelvis HIV. För det ska vi tacka de 

senaste årtiondenas makalösa gentekniska och biotekniska utveckling. 

Ändå borde det säga sig självt att man på denna tid inte lyckats skapa någon 

fullständig bild av viruset och dess biologi, utan att den kunskap som växt fram bildat 

små öar av kunskap i ett hav av okunskap. Detta tycks dock ha kommit som en chock för 

många människor, som vant sig vid att leva i ett samhälle där vetenskapen ska ge säkra 

svar på alla frågor och medicinen kunna bota alla infektioner.  

Jag tror den chocken på många sätt varit nyttig, och gett människor en mer 

realistisk syn på både medicinens och vetenskapens möjligheter och begränsningar. 

Plötsligt ser människor inte bara de prydliga teorierna när ett naturvetenskapligt område 

är nästan färdigutforskat, utan de kan i realtid se hur forskningen trevar sig fram mot allt 

mindre dåliga förståelser av saker. Det blir uppenbart i tidningsartiklar och på sociala 

medier hur olika iakttagelser och experimentresultat kan peka åt olika håll. Att det inte 

bara är i humaniora utan även inom naturvetenskaperna som forskare lägger ofullständiga 

faktaskärvor bredvid varandra och bråkar högljutt om vilken tolkning som är minst 

orimlig.  

I detta avslutande kapitel ska jag på samma gång försöka ge en kort 

sammanfattning av boken genom att skissa några huvuddrag i det landskap av kunskap 

som nu reser sig, och peka ut ett antal viktiga frågor som återstår att besvara.   

Viruset, smitta, evolution 

Covid-19 orsakas alltså av ett virus, som kallas sars-cov2. Som många andra virus består 

det av en bit arvsanlag inslagen i en kapsel av protein, som ligger inbäddad i ett membran. 

Ur membranet sticker så kallade spikeproteiner fram, som kan binda till proteinet ACE2 

på många mänskliga celler. Eftersom viruset är inbäddat i ett membran är det både 

känsligt för uttorkning, och känsligt för tvål och tvålliknande ämnen. Att tvätta händerna 

med tvål fungerar därför lika bra som att sprita dem.  

Virusets arvsanlag består av RNA, vilket gör att viruset till skillnad från DNA-

virus muterar snabbt och därför kan vi inte förutse hur viruset kommer att utvecklas och 

förändras. Vilket i sin tur innebär att vi inte vet hur länge den immunitet som skapas mot 

det virus vi möter idag håller i sig, och ifall det i längden kommer att vara möjligt att 

vaccinera mot viruset.  

När viruset tar sig in i en människocell börjar det med att haka fast i ACE2, som 

finns på slemhinneceller i näshåla och hals, slemhinnecellerna nere i lungblåsorna, celler i 

blodådrors väggar, celler i njurarna, och på många andra ställen. Viruset kan därför ta sig 

in i en rad olika vävnader och organ hos människan och ställa till med problem där. Men 

smittspridningsvägen gör att vissa ställen drabbas oftare än andra.  

Viruset sprids huvudsakligen genom att virus som bildas i näshåla och hals hos 

drabbade flyger med små vätskedroppar ut i luften vid hosta och nysningar. Någon gång 
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kan det också smitta genom att vätskedroppar landat på ytor på dörrhandtag eller annat, 

som någon tar i, och sedan petar sig i näsan eller stoppar ett finger i munnen. Det betyder 

att viruset oftast kommer in i en ny person genom näsa eller mun. Ofta fastnar då 

droppen på en slemhinna i hals eller näshåla. 

Det är uppenbart att viruset kan spridas också i de mycket små vattendroppar 

som finns i utandningsluft, och hänger kvar i luften under lång tid. WHO och de flesta 

smittskyddsmyndigheter bedömer risken som liten att smittas den vägen, men exakt hur 

liten finns det olika uppfattningar om, liksom om vad försiktighetsprincipen bjuder kring 

att skydda sig mot sådan smitta.  

I skrivande stund är det en öppen fråga hur mycket en person smittar som bär på 

infektionen, men inte har symptom. Å ena sidan är det givet smittvägarna rimligt att man 

behöver nysa och hosta för att sprida någon större mängd smitta, och det är också rimligt 

att den celldöd som följer på virusproduktion i halsen leder till irritation och kanske 

hosta. Å andra sidan finns indirekta tecken på smittspridning från människor som inte är 

medvetna om att de har sjukdomen.  

Hur omfattande sådan så kallad asymptomatisk smitta är finns olika åsikter om, 

och den osäkerheten hänger samman med osäkerheten kring hur många som egentligen 

haft sjukdomen under vårdapparatens radar. Har en stor andel av befolkningen varit 

smittade kan det bara förklaras genom asymptomatisk smitta. Har bara en liten andel haft 

infektionen behöver man inte tro på utbredda sådana smittvägar för att förklara det hela. 

Min egen övertygelse är att det enstaka gånger kan förekomma att en smittad har 

en så svag infektion och inflammation i halsen att hon inget märker, men ändå vid en 

harkling eller med utandningsluften ger ifrån sig tillräckligt många virus för att en annan 

människa ska smittas. Men att det är betydligt vanligare att människor smittar genom att 

nysa och hosta ut viruset utan att vara medvetna om att de är smittade av covid-19, och 

istället tror att de har en lätt förkylning.  

Ospecifikt försvar 

Om en droppe med virus fastat på en slemhinna i näshåla, svalg, hals eller lunga startar en 

kapplöpning mellan viruset och celler i kroppens första försvarslinje, fagocyter, som kan 

sluka och bryta ner viruset. Lyckas fagocyterna oskadliggöra alla virus innan de hinner 

fram till en slemhinnecell är angreppet avvärjt. Tar sig däremot något virus fram till en 

slemhinnecell kommer dess spikeprotein att binda till ACE2, vilket leder till att viruset tar 

sig in i cellen. Då kommer virusets arvsanlag att släppas fritt i cellen, och ta kontrollen 

över av denna. Vilket gör att cellen kommer att använda all sin energi och alla sina 

resurser till att bilda nya virus, som lämnar cellen och startar nya kapplöpningar med 

fagocyterna.  

I denna tävling får fagocyterna hjälp av andra så kallade ospecifika försvarssystem 

i kroppen. Komplementproteiner i kroppsvätskorna slår sönder virus, eller märker in 

dem, och gör det enklare för fagocyterna att äta upp dem. Celler som infekterats bildar så 

kallade interferoner, som skickar varningssignaler till andra celler i slemhinnan. Bland 

annat får de dem att slå av förmågan att tillverka virusproteiner, vilket gör det omöjligt 

för dem att bilda nya virus. Interferonerna lockar också dit naturliga mördarceller, som 

dödar virusinfekterade celler. Detta motverkas av att viruset ser till att slå av 

produktionen av interferoner så fort de fått kontrollen över en cell. 

Om de ospecifika försvarssystemen sammantaget vinner dessa kapplöpningar 

inne i och utanför slemhinnecellerna kommer viruset att slås tillbaka på ett tidigt stadium, 

och den människa det sker i kommer inte att märka någonting. Om viruset däremot 
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lyckas få överhanden och etablera sig i allt fler slemhinneceller får infektionen fäste, och 

allt fler virus tillverkas, som infekterar allt fler nya celler. Då kommer man tids nog att bli 

svullen och röd i halsen, och börja hosta. 

När viruset tagit över en cell sker nämligen produktionen av nya virus så snabbt, 

att det snart inte finns någon energi och några resurser kvar i cellen. Cellerna dör då av 

pur utmattning. Andra virusinfekterade celler kommer att dödas ”i förtid” av naturliga 

mördarceller. När mängder av virus kommer ut ur de infekterade cellerna kommer 

fagocyter och komplementproteiner att arbeta för högtryck, och bilda signalämnen, som 

skapar en inflammation: Signalämnena rekryterar ännu fler fagocyter till platsen, och 

lockas att tömma sina aggressiva ämnen där. Vilket inte bara skadar virus, utan också 

kroppens egna slemhinneceller. De nya fagocyterna häller dessutom ur sig ytterligare 

signalämnen, vilket driver på reaktionen ännu mer. 

Tillsammans leder detta till att vävnad skadas i slemhinnan. Samtidigt lockar 

signalämnena blodådror att släppa ut vatten, vilket gör att slemhinnan sväller. Och 

blodådrorna vidgas, så det blir en rodnad. Man blir röd och svullen i halsen. Fagocyter 

som ätit sig mätta på virus dör, och bildar en trögflytande gegga, som gör slem i hals och 

näsa gulfärgat. Sammantaget retar det, och man börjar hosta. Sker samma sak i näshålan 

får man snuva, och börjar nysa. I lungan förstörs de tunna membran i lungblåsorna där 

syreutbytet sker, och blåsorna riskerar att kleggas igen av den trögflytande geggan, och 

fyllas av vätska.  

Även om vi kan känna oss rätt säkra på att alla dessa delar av vårt ospecifika 

försvar deltar i kampen mot covid-19 saknas en hel del kunskap om hur stor roll de olika 

delarna spelar. Hur viktiga är till exempel interferonerna? Förlorar de kapplöpningen med 

viruset så ofta, att deras roll är försumbar? Eller ger de tvärt om virusen en ordentlig 

match hos många som inte sedan utvecklar sjukdom? Hur viktiga är fagocyterna i början 

av infektionen?  

Specifikt försvar 

Om infektionen på detta sätt etableras kommer också det specifika försvaret att 

aktiveras.  

Antigenpresenterande celler kommer att äta upp virus, och visa upp bitar av 

virusproteinerna på sina MHC klass II. Både på plats i slemhinnan, och i de lymfknutor, 

som sitter längs halsen, dit virus och bitar av virus kommit med lymfvätskan. När T-

hjälparceller med T-cellsreceptorer som kan känna igen detta råkar passera kan de binda 

till den antigenpresenterande cellen, och aktiveras. Så att det både i lymfknutar och på 

plats i slemhinnan kan finnas stora mängder aktiva T-hjälparceller.  

I slemhinnan ser dessa till att den ursprungliga inflammationen byggs på med en 

fördröjd överkänslighetsreaktion, där även T-hjälparceller bildar signalämnen som 

rekryterar ännu fler fagocyter till platsen. Och där kan de hjälpa T-mördarceller att 

aktiveras, vars T-cellsreceptorer kan känna igen delar av viruset som visats på de 

virusinfekterade cellernas MHC-klass-I. Även i lymfknutorna kan T-hjälparcellerna hjälpa 

T-mördarceller att aktiveras. Sålunda bildas mängder av aktiverade T-mördarceller som 

börjar vandra runt i kroppen, och döda de celler som är infekterade av just sars-cov2. 

Samtidigt hjälper T-hjälparcellerna också B-celler att aktiveras, vars antikroppar 

kan känna igen viruset. I lymfknutorna bildas därmed stora mängder aktiva B-celler, som 

tillverkar antikroppar mot viruset, som förs ut i kroppsvätskorna: IgG binder till virus 

som finns innanför slemhinnorna, och gör det mångdubbelt enklare för fagocyter och 

komplementproteiner att binda till dem och förgöra dem. IgA transporteras till 



71 
 

slemhinnans utsida, och binder till virus som finns där, och sätter sig i vägen, så att de får 

svårare att infektera nya celler, och gör det möjligt för proteiner i slemmet att dra iväg 

med viruset så att det till slut hamnar i magsäcken, där det fräts sönder. 

 

Även kring det specifika försvaret finns många viktiga olösta frågor. I översikter av 

sarsepidemien 2002–03 antyds ofta att det framför allt är T-celler som är viktiga för att 

besegra infektionen, medan antikroppar sägs ha en hjälpande roll. Man kan därför 

misstänka att det är likadant med covid-19. Men det återstår att skaffa säker kunskap om.  

En fråga många ställer är om verkligen alla som drabbas av covid-19 bildar 

antikroppar mot viruset. En rad studier – några stora – visar tydligt att av dem som haft 

så kraftig sjukdom att de legat på sjukhus bildar långt över 90% antikroppar, och har kvar 

antikroppar i blodet långt efter sjukdomen.  

Men hur är det med dem som fått en mildare släng av sjukdomen? Jag har hört 

åtskilliga anekdotiska berättelser om människor vars läkare är övertygade om att de haft 

covid-19, ibland också testat positivt på PCR-tester för virus i svalget, men ändå 

upprepade gånger får negativt resultat på antikroppstester. Somliga studier menar att de 

som har en svag infektion får antikroppar, men att de kommer sent, att de når 

detekterbara mängder först två till fyra veckor efter insjuknandet. Andra studier beskriver 

hur antikropparna efter milda infektioner försvinner snabbt, redan efter två eller tre 

månader efter det sjukdomen startat. Situationen är oklar.  

Vi kan inte idag säkert säga om det är något problem med antikroppstesterna vi 

inte förstår, om somliga patienter inte bildar antikroppar, eller om några har en så stark 

förmåga att övertyga sig själv om att man har de symptom man hör talas om, att de 

övertygar sina läkare om att de har covid-19 fastän de egentligen har förkylning eller 

influensa. 

Även kring T-cellerna finns förbryllande frågor. Hos många patienter med 

allvarlig covid-19 ser man att antalet T-celler i blodet är mycket lägre än normalt, och ju 

färre T-celler i blodet, desto sämre prognos. Samtidigt spelar T-celler en avgörande roll i 

de cytokinstormar som kan göra sjukdomen riktigt allvarlig, och hos i stort sett alla som 

tillfrisknat finns stora mängder minnes T-celler av både hjälpar- och mördartyp. Hur 

hänger detta ihop? Hur kommer det sig att mängden T-celler minskar hos många 

patienter? Påverkar det deras sjukdomsutveckling, och i så fall hur?  

Inflammation i lungan 

Har man tur hamnar infektionen i näshåla, svalg eller hals, och tar sig inte vidare nedåt. 

Då behöver inte sjukdomen skilja sig märkbart från en förkylning – lite snuva, ont i 

halsen, kanske hosta, kanske lite feber. Har man otur hamnar viruset nere i lungorna, 

antingen med en gång, eller genom att vandra dit ner genom halsen. Nere i lungan gör 

viruset och immunförsvaret precis samma sak som uppe i halsen. Men med betydligt 

farligare konsekvenser.  

På väg ner i lungan delar sig luftrören gång på gång tills de slutligen längst ner 

vidgar sig till en liten lungblåsa, vars vägg består av tunna slemhinneceller och tunna 

blodådror, genom vilka syre tas upp och koldioxid lämnas av. Ifall viruset och 

reaktionerna mot viruset tar sig dit kan läget bli allvarligt: Lungblåsor skadas av att 

virusinfekterade celler dör, dödas av T-mördarceller och bombarderas av aggressiva 

ämnen från fagocyter. Fagocyter som ätit sig mätta samlas till en seg varliknande gegga 

nere i blåsorna, och lägger sig i vägen för luften att komma fram till blodådrorna. 

Inflammationerna leder till att vätska lämnar blodådrorna, vilket gör att lungblåsor kan 
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vattenfyllas, vilket också förhindrar syreutbytet. Fördröjda överkänslighetsreaktioner 

aktiverar blodkoaguleringsproteiner i lungblåsorna så att där bildas ett styvt nätverk som 

stör andningen.  

Tar sig sars cov2-viruset ner i lungan försämras alltså förmågan att ta upp syre. 

Man blir trött fortare än vanligt, och det som varit en självklar fysisk aktivitet – som att gå 

upp för en trappa, eller ut till brevlådan, kan bli en övermänsklig ansträngning. Det är 

orsaken till att många covid- 19-patienter behöver behandlas med syrgas, eller sövas och 

läggas i respirator. En betydande andel av dem som avlider i sjukdomen dör av syrebrist.  

Om immunförsvaret till slut lyckas pressa tillbaka infektionen, fruktar man att 

skadorna hos många patienter kan ha blivit så stora, att de inte kan läkas genom att mjuk 

lungvävnad nybildats, utan att stora ärr med bindväv bildas, som kommer att göra att 

lungorna inte fungerar alls lika bra som före infektionen. Hos många patienter tycks 

bestående skador uppstå även på andra organ.   

Andra effekter av viruset 

Från slemhinnor kan viruset också ta sig in i blodådror, och föröka sig i cellerna i 

blodådrornas väggar. Från blodet kan de sedan ta sig in i många olika organ, och orsaka 

skador. Hela tiden på samma grundläggande sätt: Viruset tar över infekterade celler och 

dödar dem. T-mördarcellerna dödar infekterade celler. Fagocyter kastar ur sig aggressiva 

ämnen som skadar vävnaden. 

Detta kan antagligen ske på alla de ställen där det finns celler som på sin yta har 

det ACE2-protein, som kan binda till spikeproteinet hos viruset. Vi vet att det kan ske i 

tjocktarmen, och ge skador där. Vi vet att det hos en del patienter sker i njurarna, och gör 

att deras funktion störs så att de får protein och blod i urinen. Det finns patienter som 

fått allvarliga inflammationer i hjärnan, och infektion av nervceller i luktnerven tycks 

kunna leda till förlust av lukt och smak. Det finns tecken på att hjärtat hos en del 

patienter skadas på detta sätt.   

Oavsett var viruset sätter sig kan inflammationer och fördröjda 

överkänslighetsreaktioner producera så mycket av olika signalämnen att man talar om en 

cytokinstorm, där signalämnena inte bara åstadkommer kraftiga rektioner i lunga och 

andra organ, utan också driver upp temperaturen och sätter ner orken. Vi känner till en 

hel del detaljer om denna cytokinstorm, men de bildar ännu ingen sammanhängande bild 

som svarar på frågan varför det sker hos somliga men inte andra patienter. 

Dessutom kan covid-19 slå på systemet för blodkoagulering. Det verkar bland 

annat bero på att signalämnena som bildas vid inflammationer ökar mängden av vissa 

koaguleringsproteiner i blodet. Och på att viruset tar sig in i celler i blodådrors vägg, och 

skapar inflammationer, som orsakar inbuktningar och skador, vilket kan slå på 

blodkoaguleringen. Därmed ökar risken för blodproppar på många olika ställen, som i 

värsta fall kan ge hjärtinfarkt eller stroke. 

Immunitet 

Så länge infektionen etablerat sig i kroppen tillräckligt länge för att T-hjälparceller, T-

mördarceller och B-celler ska komma igång kommer man efter att ha tillfrisknat att ha 

minnesceller av dessa typer. Dessa minnesceller kommer att vara mycket fler än de 

nybildade T- och B-celler som ursprungligen fanns och kunde reagera mot viruset. De 
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kommer också att vara mycket lättare att aktivera till att dela sig, så de bildar nya arméer 

med mördarceller, hjälparceller och antikroppsproducerande B-celler.  

Immunförsvaret kommer därigenom att kunna reagera mycket starkare än vid 

första mötet med viruset. I bästa fall så mycket starkare att viruset besegras långt innan 

den smittade märker några symptom. I annat fall så att sjukdomen blir betydligt mildare 

än den annars skulle varit. Man talar då om att man är immun mot sjukdomen, och 

antingen har fullständig eller partiell immunitet.  

Hur det på sikt blir med den saken efter covid-19 kan vi naturligtvis inte veta 

säkert än på ett antal år, men det finns goda skäl att tro att den som drabbats av covid-19 

kommer att få ordentlig immunitet mot det virus han eller hon mött. Alla som drabbas av 

sjukdomen utvecklar minnes T-celler mot viruset. Och av allt att döma bildar de också 

minnes B-celler. Från den första sarsepidemien 2002–03 vet vi att minnes T-cellerna blir 

kvar länge, medan mängden minnes B-celler klingar av. Det finns därför ingen anledning 

att tro att de som gått genom covid-19 skulle förlora sitt T-cellsminne, medan man kan 

sätta frågetecken för hur det blir med B-cellsminnet. Men T-celler spelar en avgörande 

roll i försvaret mot virusinfektioner, så T-cellsminne kommer av allt att döma att räcka 

för att ge i alla fall partiell immunitet mot det virus man mött.   

Däremot är det en öppen fråga hur länge de virus som cirkulerar kommer att vara 

tillräckligt lika det man en gång mötte, för att ens minnesceller ska reagera också mot 

dem. Kommer viruset liksom influensavirus att mutera så snabbt att ens minnesceller 

bara ger partiell immunitet mot det virus man möter ett eller två år senare? Kommer 

viruset likt HIV att mutera åt så många olika håll och bilda så många olika varianter, att 

ens minnesceller bara kommer att kunna skydda mot en liten andel av de virus man i 

framtiden möter? Vi vet inte.  

Vaccin 

Grunden för vaccinationer är att immunförsvaret retas att bilda minnesceller genom att 

utsättas för något som liknar smittämnet, men inte orsakar sjukdom. I en del fall dödat 

och sönderslaget smittämne. I andra fall försvagade smittämnen eller närbesläktade 

smittämnen från andra arter, som inte orsakar någon allvarlig sjukdom hos människan. 

Poängen med smittämnen som bara är försvagade är att de inte bara ska aktivera B-celler 

utan att de också ska kunna ta sig in i kroppsceller och aktivera T-mördarceller. Men det 

sker till ett pris: Hos den som har svagt immunförsvar kan även ett försvagat smittämne 

orsaka stora skador. 

Många av de forskare som idag försöker utveckla vacciner mot covid-19 använder 

därför modern genteknik för att förena de avdödade och försvagade vaccinernas styrkor: 

aktivera T-mördarceller, men inte sparka igång sjukdom hos immunsvaga. Dels provar de 

att använda olika typer av stympade förkylningsvirus för att leverera genen för ett av 

virusets proteiner till kroppsceller. Så att kroppscellen bildar virusprotein, och detta 

sparkar igång immunförsvaret inklusive T-mördarceller, utan att det bildas ett enda 

komplett sars cov2-virus. Dels provar de att skjuta in så kallade budbärar-RNA-molekyler 

för samma virusprotein i kroppsceller, så att dessa bildar covid 19-proteiner utan att ens 

ha en gen från viruset inne i sig.  

Det råder osäkerhet både kring frågan om man kommer att kunna få fram ett 

långsiktigt fungerande vaccin mot covid-19, och hur lång tid det kan ta att få fram ett som 

kan skydda riskgrupper mot den variant av viruset som cirkulerar här och nu. I det första 

fallet beroende på hur snabbt och åt vilka håll viruset kommer att mutera. I det andra 
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fallet beroende på hur mycket snabbare än vanligt logistiska och vetenskapliga problem 

kan lösas av att man häller stora mängder pengar över dem.  

Det normala är att det tar fem till tio år från det man identifierat ett tänkbart 

vaccin tills man kan vara säker på att det är effektivt och säkert, och byggt upp tillräcklig 

produktionskapacitet. Och då har sådär 99 av hundra tänkbara vacciner försvunnit på 

vägen. Många hoppas och tror att den tiden nu ska kunna kortas till något år, genom att 

förkorta ledtider, och göra en rad olika steg parallellt med varandra.  

Varför drabbas människor olika hårt?  

Redan från början har det varit uppenbart att människor är olika känsliga för covid-19. 

Äldre och andra med nedsatt immunförsvar drabbas i genomsnitt mycket värre än unga 

med starkt immunförsvar. Men även inom de olika grupperna reagerar människor mycket 

olika på att möta viruset. Några blir svårt sjuka och dör. Andra får bara lindriga symptom, 

jämförbara med en lätt förkylning. 

En delförklaring till detta kan vara smittdos. Ju fler virus man får i sig, desto 

kraftigare infektion hinner etableras innan antikroppar bildas och T-mördarceller kommer 

igång. En annan delförklaring kan vara att en del av oss (någonstans mellan en fjärdedel 

och hälften) kan ha immunitet efter tidigare möten med närbesläktade förkylningsvirus, 

vars inre delar är så lika sars-cov2, att en del minnes T-celler mot förkylningsviruset också 

reagerar mot sars-cov2. Vi vet att sådana korsreaktiva T-celler finns hos många, det finns 

goda skäl att tro att de också ger verkligt skydd, men än har vi inte facit.  

Ytterligare en delförklaring kan vara att somliga saknar MHC-molekyler som är 

duktiga på visa upp bitar av viruset för T hjälpar- och/eller T-mördarceller. Vilket gör att 

T-mördarceller aldrig kommer igång mot viruset. Och i värsta fall inte heller T-

hjälparceller och de B-celler som bildar antikroppar. En del tecken har publicerats på att 

vilka MHC-molekyler man har påverkar risken för allvarlig sjukdom, men det är oklart 

hur viktiga de är. Kanske finns ett tydligare svar den dag du håller skriften i handen och 

läser.  

Slutligen ska man inte glömma att även slumpen spelar roll i alla biologiska 

processer. Hinner viruset fram till en cell innan det slukas av en fagocyt? Hinner viruset 

stänga av produktionen av interferoner innan interferonerna hejdat produktionen av 

virusproteiner? Dröjer det kort eller lång tid innan en T-cell med rätt T-cellsreceptor råkar 

komma förbi? Råkade man just då vara stressad av ett konstigt mail från chefen, som 

gjorde att man just då slog på produktionen av stresshormoner, som stängde av T-cellen, 

så att den inte reagerade?  

Epidemiologi 

Slutligen återstår en rad mycket grundläggande frågor om viruset som smittämne.  

Hur smittsamt är viruset? Som vi sett beror ett virus smittsamhet inte bara på 

viruset, utan också på samhället och på hur människorna i den grupp viruset befinner sig 

agerar. Men också på hur stor andel av människorna i gruppen som har immunitet mot 

viruset. Det står klart att korsimmunitet med förkylnings-coronavirus gör andelen med 

immunitet större än den andel som haft sjukdomen. Men hur mycket större? Oklart. 

Hur många har smittats? Vi har ingen aning. De smittade som detekterats i olika 

tester – i mitten av september runt trettiojugofem miljoner människor världen över – är 

med säkerhet bara toppen på ett isberg. Men hur stort isberget är under vattenytan vet vi 
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inte. Olika undersökningar i Sverige och andra västländer antyder under senvår och 

sommar att andelen som smittats skulle kunna vara i storleksordningen 10%. Men 

tolkningarna av undersökningarna är omstridda. 

Hur dödligt är viruset? Inte heller det har vi någon verklig aning om, eftersom vi 

inte han någon klar kunskap om hur många som har smittats, och även siffrorna för 

antalet döda är mycket preliminära. Uppskattningar som alla bygger på rimliga men olika 

tolkningar av de data som finns pendlar i intervallet 0,2% till 2%. En undersökning från 

utbrottet i Spanienunder våren, som utgått från antikroppstester för att uppskatta antalet 

som insjuknat, och överdödlighet för att skatta antalet avlidna, landar på runt en procent. 

Alldeles oavsett hur man räknar är dödligheten betydligt högre än både normala och svåra 

influensasäsonger.  

Slutligen: När ett virus likt sars-cov2 sliter sig ur försöken att stänga det inne och 

sprider sig till de flesta av världens länder, så är anden ur flaskan. Viruset kommer inte att 

gå att utrota, med mindre än en vaccinationskampanj minst lika effektiv som den som 

utrotade smittkoppor. Den enda möjliga slutpunkten är därför ett läge där nästan alla är 

helt eller delvis immuna. Eller snarare, där så många är immuna, att viruset snabbt slutar 

spridas på de allra flesta av de ställen där det dyker upp.  

Den fråga vi kan påverka genom politiska beslut och olika samhälleliga attityder 

mot sjukdomen och smittan är hur vägen dit ska se ut. Om den ska gå via en jämn nivå av 

smitta som håller sig inom vad sjukvården kan klara av. Eller genom att man försöker 

stampa ut smittan i det egna landet, stänger gränserna mot dem som inte lyckats med den 

saken, och sedan gång på gång drabbas av nya utbrott, i väntan på att hela befolkningen 

kan göras immun med vaccinering. Vilken av de två vägarna som långsiktigt orsakar minst 

skada vet vi inte.  

Om det går snabbt att få fram ett vaccin som kan användas på stora delar av 

befolkningen, de nya utbrotten kommer sällan, och blir måttligt kraftiga kommer de 

länder som försökt stampa ut smittan och hålla den borta antagligen att ha lidit mindre 

skada. Om ett vaccin dröjer, de nya utbrotten kommer ofta och blir så kraftiga att 

sjukvården gång på gång blir överbelastad, så kan det visa sig att de länder som riktat in 

sig på en jämn nivå av smitta har lidit minst skada. Jag var personligen i mitten av våren 

övertygad om det andra scenariot, även om jag höll öppet för att min övertygelse kunde 

vara fel. Idag är jag mindre säker.  

 

  

formaterade: Färgöverstrykning
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Appendix: Immunförsvaret och andra sjukdomar 

Vi har nu sett hur kroppens immunförsvar reagerar mot det virus som orsakar covid-19: 

hur det å ena sidan till slut befriar de flesta smittade från viruset, men å andra sidan 

åstadkommer en stor del av de symptom och skador som kan följa med sjukdomen. 

Detta är inget unikt för covid-19. Vårt immunförsvar spelar en stor roll för de allra flesta 

sjukdomar vi kan drabbas av.  

Eftersom vi i den här boken vandrat genom och bekantat oss med nästan alla 

delar av vårt immunförsvar är vi mycket nära den punkt, där vi kan förstå en hel del om 

många andra sjukdomar. Å ena sidan vet jag att det intresserar många av de vänner som 

uppmuntrat mig att skriva den här boken. Å andra sidan ligger dessa andra sjukdomar 

definitivt bortom bokens grundläggande syfte att låta covid-19 och vårt immunförsvar 

illustrera och förklara varandra.  

Jag har därför valt att i detta appendix göra ett brett svep över andra sjukdomar, 

och ser vad våra kunskaper om immunförsvaret har att säga om andra virussjukdomar, 

bakteriesjukdomar, allergier, metallallergi, autoimmunitet, kärlproblem och cancer. Den 

som bara var intresserad av covid-19 behöver inte läsa. Den som är nyfiken på 

immunförsvarets relation till sjukdom och hälsa i allmänhet kan fortsätta. Fortsättningen 

ger definitivt ytterligare belysning av infektionslärans teodicéproblem: varför det 

immunförsvar som ska skydda oss mot sjukdom orsakar så mycket skada och lidande.  

Förkylning, influensa och andra virussjukdomar 

Vi börjar med andra virussjukdomar. Mycket av det som sagts om hur covid-19 orsakar 

sjukdom gäller de flesta virusinfektioner: Viruset dödar infekterade celler, och skulle 

fortsätta göra det i rasande takt om inte kroppens försvar hejdade virusen. Naturliga 

mördarceller och T-mördarceller dödar därför virusinfekterade celler, och hejdar deras 

virusproduktion, samtidigt som kroppen skadas. Inflammationer och fördröjda 

överkänslighetsreaktioner startar och får fagocyter att hälla ut aggressiva ämnen som 

orsakar ännu mer skada. På de platser, där viruset slagit sig ner. 

Parallellerna är naturligtvis allra tydligast för andra luftvägsinfektioner. 

Förkylningsvirus nöjer sig vanligen med att husera i de övre delarna av luftvägarna och 

skapa inflammationer som ger oss hosta, snuva, svullnad och ont i halsen.  Ibland blir 

slemhinnan så skadad att även bakterier etablerar sig där, vilket vanligen gör 

inflammationen kraftigare.  

Influensa börjar på samma sätt som förkylning, men kan precis som covid-19 

ibland vandra ner i lungan, och börja förstöra vävnaden där. Influensaviruset i sig självt 

skapar vanligen inte lika mycket oreda i lungan som covid 19-viruset, och ger sällan så 

allvarliga andningsproblem. Dagens influensavirus ger sällan cytokinstormar. (Däremot är 

en del fallbeskrivningar från spanska sjukan 1918–20 otäckt lika vad som rapporterats 

från allvarligare fall av covid-19.) 

Det som gör influensa farligt för många äldre och immunsvaga är istället att den 

skadade vävnaden i lungan ger goda tillfällen för bakterier att etablera sig och starta nya 

kraftiga inflammationer. Som människor med svagt immunförsvar inte alltid klarar av att 

besegra, ens med hjälp av antibiotika. Och som i värsta fall kan leda till blodförgiftning 

(sepsis). (Dödstalen för influensaepidemier sprids därför i statistiken ut över flera poster: 
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infektionssjukdomar, lunginflammation och sepsis. Där de i samtliga fall står för 

lejonparten.) 

Dessutom kommer både förkylnings- och influensavirus att locka olika vita 

blodkroppar att bilda signalämnen, som slår på en rad olika symptom som feber, trötthet 

och/eller muskelvärk. Uppenbarligen med stora variationer mellan olika människor, och 

mellan olika varianter av virusen.  

Även vid de klassiska barnsjukdomar som orsakas av virus, som mässling, röda 

hund och vattkoppor, börjar virusen föröka sig i slemhinnor i luftvägarna. De tar sig 

därifrån till blodet och sprider sig till stora delar av kroppen. De startar inflammationer 

och fördröjda överkänslighetsreaktioner i huden (som ger prickar och utslag). Ibland kan 

viruset – precis som vid covid-19 – dessutom ta sig in i andra organ där celler dör och 

inflammationer och fördröjda överkänslighetsreaktioner skadar vävnad, ibland så illa att 

den drabbade dör. 

Bakterier och andra parasiter 

Virus är inte de enda inkräktare kroppen behöver försvara sig mot. En annan viktig grupp 

av inkräktare är bakterier. Dessa är levande varelser, men mycket enkla sådana: Varje 

bakterie består av en enda cell, men av ett annat slag än de som bygger upp växter och 

djur. De flesta bakterier är mycket mindre än människoceller, någon eller några tusendels 

millimeter i diameter. Men de växer och delar sig mycket fort. Om en typisk bakterie har 

gott om syre och obegränsat med mat (vilket en bakterie har om den tar sig in i en 

människokropp) kan den växa till dubbel storlek och dela sig sådär en gång i halvtimmen, 

och det gör att det i teorin bara skulle ta ett drygt dygn för en enda bakterie att bilda en 

klump lika stor som en människa. Hade vi inte ett mycket effektivt immunförsvar skulle 

vi därför snabbt bli uppätna av bakterier som tar sig in i kroppen.  

Medan människoceller är mjuka och kan anpassa sin form efter omgivningen är 

bakterieceller inslagna i ett hårt skyddande skal, en cellvägg. Denna cellvägg är 

betydelsefull för den moderna medicinens förmåga att försvara oss mot 

bakterieinfektioner eftersom många av de vanligaste sorternas antibiotika (däribland 

penicillin) hindrar byggandet av cellväggar. De gör det därför omöjligt för bakterier att 

växa och föröka sig, medan de lämnar människoceller oberörda.  

Olika bakterier finns precis överallt på jordklotet – i marken, i luften, i vatten. Ja 

till och med i kokande källor djupt ner i haven finns bakterieliknande organismer kallade 

arkéer. Alla människor har mängder av ofarliga bakterier på huden, i munhålan och i 

tarmarna; de lever närmast i symbios med oss, många hjälper oss med 

ämnesomsättningen och vi skulle få problem om vi förlorade dem. De allra flesta av dessa 

bakterier är helt ofarliga för oss; de saknar förmåga att ta sig vidare in i kroppen, och 

överleva där.  

En del bakterier har dock under evolutionen hittat sätt att utnyttja 

människokroppen och – i alla fall för en tid – klara sig undan dess försvar. De kan göra 

oss sjuka. Sådana sjukdomsframkallande bakterier använder vanligen någon av tre olika 

slags strategier, eller en kombination av dem (teckning 3): 
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En del bakterier, till exempel de som 

kan ge borelia, klamydia och tuberkolos, tar 

sig liksom virus in i några av kroppens celler 

och använder den näring och de byggstenar 

som finns där till att växa och bilda nya 

bakterier. Dessa kan sedan klättra ur den 

infekterade cellen och ta sig in i en annan 

cell, där de gör samma sak. Sådana bakterier 

bekämpas liksom virus både genom att 

infekterade kroppsceller oskadliggörs av 

naturliga mördarceller och T-mördarceller, 

och genom att antikroppar, fagocyter och 

komplement dödar fria bakterier.  

Ofta spelar fördröjda 

överkänslighetsreaktioner en viktig roll för 

att rekrytera fagocyter till platsen för sådana 

infektioner. I en del fall skapar de också 

förhårdnader kring platsen för infektion. Etablerar sig exempelvis tuberkelbakterier i 

celler nere i lungan kommer de fördröjda överkänslighetsreaktionerna inte bara att skada 

vävnaden och skapa stora håligheter, utan också slå in de drabbade områdena i hårda 

paket (granulom) som gör lungvävnaden mindre mjuk och följsam. I ett tidigt skede kan 

dessa förhårdnader vid en lungröntgen synas som mörka fläckar av det slag som gav Hans 

Castorp i Thomas Manns roman Bergtagen en förevändning att stanna sju år på det 

sanatorium, dit han kommit för att hälsa på en kusin. På ett senare stadium blir man som 

Edith Södergran i slutet av hennes korta liv svag och utmattad, och hostar ibland blod.  

Andra bakterier tar sig in genom hud och slemhinnor, och börjar dela sig utanför 

våra celler. De är då i kontakt med våra kroppsvätskor, där de drar nytta av all energi och 

olika näringsämnen som kommer via blodet. Det sker bland annat när ett sår blir 

infekterat, när man får urinvägsinfektion eller drabbas av blodförgiftning (sepsis). För att 

bekämpa sådana infektioner behöver immunförsvaret fokusera på att döda bakterier i 

kontakt med kroppsvätskor. Fagocyter och komplement arbetar och startar 

inflammationer. IgG-antikroppar bildas.  

När ett sår blir infekterat uppkommer därför en inflammation med svullnad, 

rodnad och ofta var. När bakterier klättrar upp genom urinvägarna till njuren startar 

kraftiga inflammationer. Mängder av fagocyter kommer till njuren och häller ut aggressiva 

ämnen, så att filtren där urin pressas ur blodet skadas så att proteiner och i värsta fall 

också röda blodkroppar kan läcka ut i urinen. Kommer en bakterie ut i blodet sprids den 

till hela kroppen, där inflammationsliknande processer startar som får vätska att läcka ur 

blodet överallt. Blodtrycket sjunker dramatiskt, och i värsta fall får inte hjärtat tillräckligt 

med syre för att orka fortsätta slå. 

Vissa bakterier orsakar istället sjukdom genom att sätta sig på utsidan av en 

slemhinna, förse sig av den näring som finns där, och bilda olika gifter (toxiner). Det sker 

bland annat vid kikhosta, difteri, kolera och flera andra magsjukdomar. Vid kolera gör 

toxinet att celler i slemhinnan pumpar ut enorma mängder vatten, så den drabbade får 

diarré. Några bakterier skapar gifter som dödar celler i slemhinnan och skapar hål i dem, 

så att bakterierna kan ta sig in till insidan av kroppen. Så gör till exempel de otrevliga E. 

coli-bakterier (EHEC) som kan orsaka blödande diarréer och de dysenteri-bakterier som 

under åtskilliga århundraden skapat stora problem för många krigsmakter. 
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För att försvara oss mot den sista typen av bakteriesjukdomar måste bakterierna 

förhindras från att fästa vid slemhinnan, och de som gjort så måste förmås att släppa, och 

istället transporteras bort. Detta åstadkoms genom att IgA-antikroppar bildas mot 

bakterierna, och genom slemhinnan förs ut till vätskorna på deras utsida. IgA binder 

sedan bakterierna och blockerar/konkurrerar ut deras bindning till slemhinnan, och 

länkar istället fast dem i slem. De förs därmed bort med slem eller andra vätskor som 

sköljer över slemhinnor, och slutar därför ofta livet genom att frätas sönder i magsäcken.   

Parasiter och allergier 

Det finns även sjukdomsalstrare som är uppbyggda av djurceller. En del av dem är 

mycket små, som den lilla malariaparasit som klättrar in i våra röda blodkroppar, andra 

mycket stora, som meterlånga binnikemaskar. Gemensamt kallas de ofta för parasiter. I 

västerländska samhällen möter vi sådana rätt sällan, men de är vanliga i utvecklingsländer, 

särskilt i tropiska klimat. Däremot drabbas många i västerlandet av problem när de 

försvarssystem vi har för att skydda oss mot sådana parasiter reagerar mot ämnen som 

egentligen är ofarliga – då får vi allergiska reaktioner! 

När stora parasiter kommer in i kroppsöppningar som luftvägar eller tarmar, så 

kommer B-celler att aktiveras och tillverka antikroppar av IgE-typ. IgE-antikroppar mot 

dessa parasiter sprids i blodet, och fångas upp av två speciella typer av fagocyter (som 

kallas basofiler och mastceller). Dessa har på sin yta proteiner som griper tag i IgE-

antikropparnas skaft, så att cellerna kan vandra runt i kroppen med dessa fästade vid sig 

som känselspröt. När cellerna möter något antikroppen kan binda till, kommer de att 

hälla ut en rad olika aggressiva ämnen och signalämnen (teckning 10). 

Bland annat häller de ut aggressiva proteiner (enzymer), som kan klippa sönder 

olika ämnen som ofta finns i parasiten. De häller ut fria radikaler, som kan rycka 

elektroner av olika ämnen och förstöra dem. De häller ut signalämnen som rekryterar fler 

fagocyter till platsen. Och de häller ut ett signalämne som kallas histamin. Histaminet 

leder till att:  

• blodådror vidgas, 

vilket gör det 

möjligt för fler vita 

blodkroppar att 

komma till platsen, 

men kan också leda 

till rodnad 

• vätska tränger ur 

blodådrorna, vilket 

misstänks kunna 

leda till att giftiga 

ämnen späds ut, 

men kan också leda 

till svullnad, och att 

• muskler runt bland 

annat tarmar och 

luftvägar dras åt. När det sker i luftvägarna snörps dessa åt, så att parasiter får 

svårare att ta sig hela vägen ner i lungan. I matsmältningsorganen leder det till 
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tarmrörelser, som ger kräkningar och diarré, så att parasiter ska försvinna ur 

tarmen.  

 

Som vi diskuterade i kapitel 3 kommer B-celler när de aktiveras att byta klass på de 

antikroppar de tillverkar, från IgM till just den slags antikropp som är bäst på att bekämpa 

det främmande ämne man för tillfället mött. Ibland händer det dock att klassbyte sker till 

IgE även när B-celler möter ett annat främmande ämne än en parasit. Till exempel 

björkpollen, proteiner i jordnötter eller kvalster från pälsdjur. Då kan klassiska allergiska 

reaktioner uppkomma: Stora mängder IgE-antikroppar bildas mot det egentligen ofarliga 

ämnet och fästs på basofiler och mastceller. Då man nästa gång möter ämnet binder det 

till IgE-antikropparna, varpå basofilerna och mastcellerna kastar ut aggressiva ämnen och 

histamin.  

Sker detta i huden får man röda svullna nässelutslag eller eksem. Sker det i 

tarmen, som vid matallergier, får man kräkningar eller diarré. Sker det i luftvägarna, som 

vid pollenallergi, bildas ett tjockt slem samtidigt som luftvägarna snörps åt, vilket kan 

leda till andnöd. Och får man in ett ämne man är allergisk mot i blodet kan resultatet bli 

riktigt obehagligt: Ämnet sprids snabbt med blodet till hela kroppen, och möter överallt 

basofiler och mastceller som häller ut histamin. Överallt i kroppen. Det leder till att 

vätska överallt släpps ut ur blodådrorna, vilket kan leda till ett dramatiskt blodtrycksfall, 

som i värsta fall kan leda till döden.  

Har man en gång blivit allergisk mot ett ämne kan allergin hålla i sig länge. Det 

räcker ju om klassbytet går snett en enda gång när B-celler reagerar mot ett ämne för att 

det ska bildas en massa minnesceller mot ämnet, som bytt klass till IgE. Varefter det 

bildas ännu mer IgE och ännu fler minnesceller när dessa aktiveras nästa gång man möter 

ämnet.  

Den grundläggande orsaken till att allergier uppkommer är därför att något går 

snett i regleringen av klassbytet, så B-celler byter till IgE när de borde byta till IgA eller 

IgG. Tyvärr vet vi i skrivande stund inte tillräckligt väl hur klassbytet regleras för att vi 

ska kunna förstå vad som går snett, och om något skulle kunna göras för att förhindra 

det.  

Tarminflammationer, metallallergi och kontakteksem 

Det är inte bara systemet med IgE-antikroppar som kan sättas igång av främmande men 

ofarliga ämnen.  

Många människor drabbas till exempel av allvarliga inflammationer i 

matsmältningssystemet som ger magsmärtor, man talar ibland om dem som Crohns 

sjukdom eller inflammatorisk tarmsjukdom. Av allt att döma beror dessa på att 

kroppens försvarssystem reagerar mot någon eller några av alla de bakterier som utan 

att normalt skapa problem för oss finns i tarmarna.  

Ännu vanligare är att drabbas av hårda kliande och ofta såriga utslag när man 

kommer i kontakt med metaller (till exempel nickel) eller somliga kemikalier. Man kallar 

dem för kontakteksem, men ibland talas slarvigt om det som kemikalie- eller metallallergi. 

Dessa utslag orsakas av helt andra mekanismer än allergier, nämligen av fördröjda 

överkänslighetsreaktioner, och här har vi förklaringen till namnet på den reaktionen. 

Överkänslighet, eftersom man reagerar onödigt mycket mot ett i grunden ofarligt ämne. 

Fördröjd, eftersom reaktionen till skillnad från en klassisk allergi kommer först timmar 

eller någon dag efter mötet med det ämne man reagerar mot.  
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Kontakteksem kan uppkomma så här: Om man har en ring på fingret med en 

oädel metall kan det hända att atomer (eller om man ska vara noga, joner) från metallen 

lossnar, tar sig in i huden, och fäster vid MHC klass-II på någon antigenpresenterande 

cell. Det leder till att formen på MHC klass II-molekylen förändras. Om då någon T-

hjälparcell råkar passera, vars T-cellsreceptor kan binda till den förändrade MHC klass-II, 

så kommer den att göra det. T-hjälparcellen kommer då att aktiveras, och starta en 

fördröjd överkänslighetsreaktion. Vilket skapar ett hårt kliande sår där ringen satt. En 

massa minnes T-celler bildas då med just den T-cellsreceptor som kunde känna igen 

metallatomen på MHC klass-II. Så om man ett halvår senare tar på sig samma ring, eller 

ett annat smycke med samma metall, är risken stor att minnesceller ska aktiveras och åter 

starta sådana reaktioner. Ju mer det upprepas, desto fler blir minnescellerna.  

Autoimmunitet 

Det finns dessutom en rad sjukdomar där immunförsvaret angriper delar av den egna 

kroppen och förstör den, utan att man kan hitta något främmande ämne som 

immunförsvaret reagerar mot. Då ligger det nära till hands att misstänka att 

immunförsvaret reagerar mot kroppens egna vävnader, och i en del fall vet man att så är 

fallet. Man talar då om autoimmunitet.  

En välkänd autoimmun sjukdom är diabetes typ I (så kallad ungdomsdiabetes), 

där fördröjda överkänslighetsreaktioner och möjligen också T-mördarceller dödar de 

celler i bukspottkörteln, som tillverkar insulin. Välkänd är också den lyckligtvis rätt 

sällsynta sjukdomen multipel skleros, där de myelinceller som skyddar och isolerar 

nervcellerna förstörs av fördröjda överkänslighetsreaktioner och (kanske) T-mördarceller. 

Med resultat att hela nervsystemet successivt bryts ner. Även vid ledgångsreumatism tycks 

vävnad förstöras av att T-celler reagerar direkt mot den.  

Andra autoimmuna sjukdomar orsakas av antikroppar mot kroppens egna ämnen. 

Vid autoimmun blodbrist har man bildat antikroppar mot sina egna röda blodkroppar, 

och vid trombocytbrist mot blodplättarna. Vid SLE (systemisk lupus erythematous) bildar 

man antikroppar mot proteiner i de egna cellkärnorna, så att antikropparna fäster vid 

rester av döda celler och triggar immunförsvaret att starta starka inflammationer, som kan 

skada njurarna och många andra organ.  

Men varför reagerar immunförsvaret i dessa fall mot den egna kroppen? Det är 

en av de stora återstående frågorna i immunologin, som vi ännu inte har något riktigt bra 

svar på. Men tänker man efter är det egentligen mer förbluffande att immunförsvaret 

nästan hela tiden kan låta bli att reagera mot nästan alla ämnen i den egna kroppen, än att 

det ibland sker sådana reaktioner.  

Vi känner så här långt till tre förhållanden som hjälps åt att rikta immunförsvaret 

mot främmande och inte kroppsegna ämnen. Var och en av dem erbjuder också en möjlig 

förklaring eller delförklaring till att autoimmunitet kan uppkomma.  

För det första utbildas som vi sett både T hjälpar- och T-mördarceller i tymus, 

och under den utbildningen tas de flesta T-celler bort som kan reagera mot kroppsegna 

ämnen. Men hur effektiv den utbildningen än är, kan den inte vara hundraprocentig. Så 

om T-celler slipper genom utbildningen fastän de kan binda till kroppsegna ämnen, kan 

det bidra till autoimmunitet.  

För det andra har evolutionen präglat de antigenpresenterande cellerna till att 

först och främst fånga upp ämnen som har former, som vi inte har i den egna kroppen. 

Så att först och främst främmande ämnen fångas upp, bryts ner och visas upp på MHC 

klass-II. Men detta är inte på något sätt hundraprocentigt. Så om ett fragment av ett 
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kroppseget ämne visas upp på en antigenpresenterande cell skulle det kunna öka risken 

för en autoimmun reaktion mot ämnet.  

För det tredje finns det ytterligare en grupp T-lymfocyter, som vi hittills inte brytt 

oss om, som kallas regulatoriska T-celler. Man skulle kunna kalla dem väktarceller. De 

bildar signalämnen som trycker ner olika vita blodkroppars aktivitet, och hindrar andra 

lymfocyter från att aktiveras. På något sätt tros de bromsa reaktioner mot kroppsegna 

ämnen, även om man inte förstår hur de kan veta vilka reaktioner som är sådana. Om 

något går snett i dessa regulatoriska cellers arbete, skulle de kunna släppa fram 

autoimmuna reaktioner. 

Mycket tyder vidare på att autoimmuna sjukdomar ofta startar i anslutning till 

eller efter en infektion. Det skulle möjligen kunna bero på att någon del av den inkräktare 

immunförsvaret reagerar mot är mycket lik någon del av ett kroppseget ämne, och att 

man därför vid infektionen aktiverar T-celler, och kanske också B-celler, som kan reagera 

mot det kroppsegna ämnet, och att det från dem bildas minnesceller som sedan ständigt 

kan aktiveras på nytt. 

Hjärt- och kärlsjukdomar 

Immunförsvaret är också betydelsefullt vid hjärt- och kärlsjukdomar. Det är nämligen 

inflammationer som ligger bakom de förträngningar i blodådrorna, som tidigare kallats 

åderförkalkning eller åderförfettning. Ty även om förträngningarna in i blodådran ofta är 

klädda av ett tunt lager fett utgörs själva huvuddelen av förträngningen av en klassisk 

inflammation i eller innanför blodådrans vägg. En massa fagocyter och andra vita 

blodkroppar har klättrat in i väggen och bildat en kompakt svullnad, som buktar in i 

blodådran.  

Man frågar sig naturligtvis vad det är immunförsvaret reagerar mot i de 

inflammationerna, och det forskas intensivt kring den frågan. Ett delsvar är att ett av de 

proteiner som transporterar kolesterol i blodet lätt får en kemisk förändring (oxideras), 

vilket ändrar dess form, så att immunreaktioner startar mot den. Proteinet heter LDL 

(low density lipoprotein), och ju mer av detta man har, desto större är risken för hjärt- 

och kärlproblem.  

Dessa inflammationer i blodådrors väggar ställer till problem på en rad sätt. 

Genom att göra blodådran trängre ökar trycket på resten av blodådran som slits mer. 

Både detta, och inflammationer, gör att blodådrans vägg skadas och att de proteiner som 

finns en bit in i väggen visas upp för blodet. Detta aktiverar blodkoaguleringssystemet 

(som ju ska komma igång när blodådror skadas). Vid förträngningen uppstår dessutom 

turbulens i blodflödet, som också kan sätta på blodkoaguleringssystemet. 

Därmed ökar risken väsentligt att blodet ska börja koagulera inne i blodådran 

invid förträngningen, och en så kallad ”tromb” kan uppkomma – en klump koagulerat 

blod. Denna ”klump” riskerar sedan att fastna längre fram där blodådran blir trängre, och 

orsaka en blodpropp, som stänger av syreförsörjningen till en del av kroppen. Hamnar 

den olyckligt blir det frågan om en hjärtinfarkt eller stroke. 

Cancer 

Immunförsvaret spelar vad vi vet idag inte någon större roll för uppkomsten av cancer, 

men en avgörande roll för hur väl kroppen klarar av att hålla en tumör i schack. Vi vet att 

naturliga mördarceller spelar en viktig roll för att försvara oss mot cancerceller. Vi vet att 
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det bildas antikroppar mot tumörer, och att T-mördarceller angriper och dödar dem. 

Exakt vad det är immunförsvaret känner igen på cancerceller har vi emellertid en rätt 

diffus uppfattning om. Dels tänker man sig att det kan vara frågan om de nya strukturer 

som uppkommer genom de mutationer som orsakar cancern. Dels ämnen, som normalt 

bara bildas tidigt under fosterutvecklingen, men återkommer i cancerceller när dessa 

tappar en del av den specialisering kroppscellerna gått genom. Och som därför T-cellerna 

inte ”lärt sig” undvika under sin utbildning i tymus.   
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Ordlista 

I denna ordlista förklaras dels centrala begrepp jag använder i boken, dels ett antal 

relaterade begrepp som ofta flyter kring i nyhetsrapportering och debatt kring covid-19.  

Aerosolsmitta. Smitta via droppar som är så små att de inte snabbt sjunker till marken 

utan håller sig flygande i luften länge. Övergången mellan droppe och aerosol är flytande, 

och det tycks inte råda vetenskaplig enighet om hur liten en droppe behöver vara för att 

hålla sig kvar i luften.  

Aktivering av lymfocyt. Att en B-cell, T-mördarcell eller T-hjälparcell möter det dess 

antikropp alternativt T-cellsreceptor kan känna igen, varpå cellen växer i storlek, delar sig 

och utvecklas till att bli riktigt bra på att utföra sin uppgift (bilda antikroppar, mörda 

respektive hälla ur sig signalämnen).  

Andra våg. Ett löst begrepp för en sjukdoms återkomst i en grupp efter det att den först 

dykt upp, spridit sig snabbt, och sedan dragit sig tillbaka med en period med mycket färre 

eller nästan inga drabbade. 

Antibiotika. Ämnen som dödar bakterier men lämnar människoceller oskadda och 

därför används som läkemedel mot bakterieinfektioner. 

Antigen: Ett ämne kroppens immunförsvar reagerar mot eller kan reagera mot. 

Förutsätts ofta vara ett främmande ämne, men behöver inte vara det.  

Antigenpresenterande cell: En grupp fagocyter som visar upp fragment av proteiner 

från sådant de slukat och brutit ner på MHC klass-II-proteiner på sin yta.  

Antikropp. Y-format protein tillverkat av B-celler (B-lymfocyter). I Y-ets skänklar kan 

den binda främmande ämnen, och med Y-ets skaft aktiverar den olika mekanismer för att 

oskadliggöra det bundna.  

Antikroppstest. I de sammanhang som diskuteras i denna skrift, att undersöka om en 

person har antikroppar i sitt blod mot ett visst smittämne, t ex det virus som orsakar 

covid-19.   

Arvsanlag. De beskrivningar levande varelser och virus har av hur proteiner och andra 

ämnen som bygger upp henne ser ut, och som därmed ger henne många av hennes 

medfödda egenskaper.   

Arvsmassa. Kollektiv beteckning för en varelses arvsanlag.  

Asymptomatisk smitta. Att man smittar utan att märka några symptom på sjukdomen. 

Förutsätter att man har fått infektion, men (ännu) inte utvecklat eller blivit medveten om 

sjukdomssymptom.  

B-cell. (B-lymfocyt). Vit blodkropp av en klass som kallas lymfocyt, som kan tillverka 

antikroppar.  

Bakterie. Encelliga levande varelser, vars celler är radikalt skilda från och mycket mindre 

än människors och djurs. Vissa bakterier kan, om de tar sig in i människokroppen, orsaka 

sjukdomar.  
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Barnsjukdom. Smittsam sjukdom, med så hög smittsamhet och så långvarig immunitet, 

att de flesta som smittas i barndomen då får skydd som varar hela livet  

Cell. Livets minsta enhet. En uppsättning arvsanlag inslaget i ett cellmembran, 

tillsammans med en massa olika proteiner och allt annat som behövs för att ha energi och 

byggstenar för att ta hand om och kopiera arvsanlagen.  

Cellmembran. Ett hölje som omger och avgränsar varje levande cell, uppbyggt av ett 

dubbellager av fettliknande molekyler kallade fosfolipider.  I membranet finns också en 

rad proteiner.  

Coronavirus. En av många olika huvudgrupper av virus. Coronavirus har sina arvsanlag 

som RNA-molekyler och är omslutna av ett membran. Somliga coronavirus kan infektera 

människor och då endast åstadkomma relativt lätta förkylningar, medan andra kan 

åstadkomma svåra lungsjukdomar.  

Covid-19. Sjukdom orsakad av coronaviruset sars-cov2, som dök upp hos människor 

under hösten 2019. Kan innebära allt från milda förkylningsliknande symptom till kraftig 

långvarig lunginflammation som kan leda till döden, och därtill infektion i en rad andra 

organ som njurar, hjärta och hjärna.  

Cytokin. Protein, som skickar signaler mellan olika celler i kroppen.  

Cytokinstorm. Att signalskickandet från vita blodkroppar och andra celler vid en 

infektion (som normalt ska kalla på hjälp att förgöra en främmande inkräktare), blir så 

kraftig att reaktionerna på signalerna riskerar att skada den egna kroppen, t ex genom 

extremt hög feber och att hjärtrytmen kommer i olag.  

DNA. Det ämne som bär arvsanlagen hos alla levande celler och många virus. Består av 

två ogrenade kedjor lindade om varandra, uppbyggda av fyra olika byggstenar, metaforiskt 

kallade arvsanlagens ”bokstäver” (benämnda A, T, G och C). 

”Driver”. En smittväg, en grupp människor, en aktivitet eller något förhållande som gör 

det möjligt att människor smittas, och gör det i en sådan stor utsträckning att det på ett 

signifikant sätt driver upp smittspridningen i ett samhälle.  

Droppsmitta. Smitta via droppar av vätska och slem som flyger ut från en smittad vid 

hosta, harklingar, nysningar, sång, skri, utandning etc. Ibland används begreppet bara för 

droppar som är så stora att de av jordens dragningskraft snabbt faller till marken, varvid 

smitta via mindre droppar som stannar kvar i luften kallas aerosolsmitta.  

Epidemi. Att en sjukdom ökar i förekomst och/eller sprider sig in i områden som dittills 

eller för en tid varit förskonade från sjukdomen.  

Evolution. Utveckling av levande varelser och virus under loppet av många generationer. 

Åstadkoms av att kopiering av arvsmassan aldrig är helt korrekt, så det ständigt uppstår 

variation i kombination med naturligt urval, som gör att de varianter som är bäst på att få 

sina bärare att överleva och föröka sig kommer att göra just det mer än andra varianter, 

och därmed successivt bli allt fler på andra varianters bekostnad.  

Exponentiell spridning. En oundviklig konsekvens av att varje smittad människa i sin 

tur kan smitta andra är att antalet sjuka under en epidemi förändras enligt en så kallat 

exponentiell kurva. Om exempelvis varje smittad hinner smitta två andra innan hon 

tillfrisknar kommer antalet sjuka för varje led att stiga enligt kurvan 1, 2, 4, 6, 16, 32, 64, 
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128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192 osv. När spridningen sker exponentiellt kan alltså 

ett mycket litet antal smittade på relativt kort tid ge upphov till ett mycket stort antal 

sjuka. Om social distansering, vaccinationer eller ökad andel immuna pga att fler varit 

sjuka leder till att varje smittad i genomsnitt smittar färre personer än en, leder samma 

matematiska förhållande till att antalet sjuka med tiden krymper till nära noll. Begreppet 

”exponentiell spridning” används dock i praktiken huvudsakligen om den första initiala 

fasen av en epidemi då antalet sjuka ökar exponentiellt, och man talar ibland slarvigt om 

att ”bryta” den exponentiella tillväxten då tillväxten slutar följa sin initiala kurva, fastän 

vad som hänt bara är att takten för den exponentiella spridningen förändras. 

Fagocyt. (Ätarcell.) Samlingsnamn för en rad vita blodkroppar som i sitt inre har ett stort 

antal membranbubblor fyllda med aggressiva ämnen. De kan dels sluka främmande 

inkräktare och låta dem möta och förstöras av de aggressiva ämnena inne i sig själva, dels 

hälla ut de aggressiva ämnena över främmande inkräktare runt omkring sig.  De viktigaste 

fagocyterna kallas makrofager, monocyter, neutrofiler och eosinofiler.  

Flockimmunitet. Det skydd en person som inte är immun mot en infektionssjukdom får 

mot att smittas av att andra människor omkring henne är immuna och därmed gör det 

svårare för smittan att spridas och mindre sannolikt för just henne att smittas. Effekten 

börjar redan med den första immuna medmänniskan, men för att skyddet ska vara 

betryggande krävs att en betydande andel av omgivningen är immun. Exakt hur stor 

beror bland mycket annat på hur lätt smittämnet annars har att spridas.  

Fördröjd överkänslighetsreaktion. (Delayed type hypersensitivity, DTH) Reaktion som 

har stor betydelse i försvar mot virus och bakterier som tagit sig in i kroppsceller. Bygger 

på att aktiverade T-hjälparceller bildar signalämnen som rekryterar fler fagocyter till 

platsen, och samtidigt gör att det skapas en hård kliande svullnad. Ligger bakom 

kontakteksem.  

Gen: Centralt begrepp vars innebörd glidit. Innebar ursprungligen en determinant av en 

viss egenskap. Används idag ofta om en del av ett virus eller en levande organisms 

arvsmassa som beskriver ett visst protein och därmed bidrar till att ge sin bärare en viss 

egenskap.  

Histamin: Signalämne som kan hällas ut av vita blodkroppar kallade basofiler och 

mastceller, och leder till att blodådror vidgas, vätska lämnar blodet, samt att vissa (sk 

glatta) muskler dras samman. Det sista kan bland annat leda till att luftvägar snörps åt, 

och till tarmrörelser som kan ge kräkning och diarré.  

HIV. Humant immunbristvirus. Virus som infekterar T-hjälparceller, vilka successivt 

försvinner, varvid den som infekterats utvecklar AIDS, där hela immunförsvaret (det 

specifika försvaret) upphör fungera. Är ett RNA-virus av en helt annan typ än såväl sars-

cov2 som influensavirus.  

IgA. En av de klasser av antikroppar som kan bildas efter B-cellers klassbyte. Bildas 

främst då angripare finns på utsidan av kroppens slemhinnor. Transporteras genom 

slemhinnor till dess utsida, och binder där inkräktare, blockerar deras bindning till 

slemhinneceller, och länkar fast inkräktaren i slem, som kan föra bort dem.  

IgD. En antikroppsklass som bildas av B-celler redan som nybildade, och fortsätter 

bildas även efter klassbytet. Utgör en mycket liten andel av våra antikroppar, och deras 

funktion är oklar. 



87 
 

IgE. En av de antikroppar som kan bildas efter B-cellers klassbyte. Bildas bland annat då 

parasiter kommer in i andningsvägar eller mag- och tarmsystemet. Får basofiler och 

mastceller att hälla ut aggressiva ämnen och histamin mot det främmande ämnet. 

IgG. En av de antikroppar som kan bildas efter B-cellers klassbyte. Bildas främst vid 

infektioner då virus eller bakterier befinner sig i kontakt med blod och kroppsvätskor, 

och får fagocyter och komplementproteiner att angripa det de bundit.  

IgM. Den antikroppsklass en B-cell tillverkar redan som nybildade, före sitt klassbyte. 

Bra på att aktivera komplementproteiner och kan också få fagocyter att äta upp det som 

bundits.  

Immunförsvar. Begreppet avsåg ursprungligen den del av kroppens försvar, som med 

hjälp av B-celler, antikroppar, T-mördarceller och T-hjälparceller reagerar specifikt mot 

en viss inkräktare, och sedan minns den så man blir immun. Ordet används numera ofta 

som samlingsnamn för alla kroppens försvarssystem.  

Immunitet: Ordet avsåg ursprungligen det faktum att man inte drabbas av somliga 

infektioner en andra gång om man haft dem en gång. Ordet används numera mer allmänt 

om det skydd man får mot en infektion av immunförsvarets minne mot den, oavsett om 

det åstadkoms av sjukdom eller vaccination, och oaktat om immuniteten är fullständig (så 

man inget alls märker av sjukdom) eller partiell (så man får en mildare sjukdom än man 

annars skulle haft). 

Infektion. Att en främmande mikroorganism tar sig in och etablerar sig i kroppen 

tillfälligt eller permanent. Kan men behöver inte leda till sjukdom. 

Inflammation. Kroppens reaktion på en retning, där signalämnen rekryterar fagocyter 

som kastar ur sig aggressiva ämnen så det uppstår skada, får blodådror att vidga sig så det 

blir en rodnad och att läcka vätska så det uppkommer en svullnad. Vid infektioner spelar 

ofta inflammation en viktig roll för att besegra smittämnet, men orsakar samtidigt många 

av dess symptom. 

Interferon. Proteiner som bildas av virusinfekterade celler och skickar varningssignaler 

till celler i närheten, som då förändrar sig så det blir svårare för virus att infektera och ta 

över dem. (Gäller sk alfa- och beta-interferoner. Gamma-interferon har andra 

funktioner.) 

Influensa. En sjukdom som i lindriga fall är som en förkylning, i svåra fall sprider sig till 

lungan och hjälper bakterier att etablera sig där, vilket kan ge en bakteriell 

lunginflammation, som hos äldre och immunsvaga kan bli livshotande. Orsakas av RNA-

virus av annan typ än sars-cov2.  

Karantän. Att någon som kommer resande från en region där det cirkulerar en smittsam 

sjukdom hålls isolerad så länge som det normalt tar från smittotillfälle tills sjukdomen 

bryter ut. 

Klassbyte. Att en B-cell under den snabba delning som följer på dess aktivering byter 

klass på sin antikropp, från IgM till IgG, IgA eller IgE.  

Klinisk studie. Test av en behandling, ett läkemedel eller ett vaccin på människor. Sker 

vanligen in i tre steg: Vid fas 1 testas ett litet antal patienter för att kontrollera att 

behandlingen inte har vanliga allvarliga biverkningar på människa som inte märkts hos 

försöksdjur. Vid fas 2 testas ett lite större antal människor för att kunna upptäcka även 
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mindre vanliga biverkningar och få en uppfattning om vilken dos av läkemedlet som 

möjligen skulle kunna fungera. Vid fas 3 testas ett stort antal människor och jämförs med 

matchade kontrollpersoner, dels för att avgöra om behandlingen verkligen har effekt, dels 

för att hitta även sällsynta biverkningar.  

Klonal selektion: Att ett främmande ämne som kommer in i kroppen används för att 

välja ut just de B-celler, T-mördarceller och T-hjälparceller vars antikroppar och T-

cellsreceptorer kan känna igen det främmande ämnet, och se till att just de cellerna delar 

sig så att immunförsvaret blir bra på att bekämpa just det främmande ämnet.  

Klustersmitta. Att en sjukdom inte sprider sig jämnt genom ett land eller en region, utan 

uppträder i kluster, antingen slumpmässiga eller geografiska, sociala, yrkesmässiga etc.  

Komplement. Ett system av proteiner i blod och andra kroppsvätskor som kan känna 

igen strukturer på många bakteriers och virus’ ytor, och genom expanderande 

kedjereaktioner där komplementproteiner klipper varandra se till att dessa antingen sticks 

sönder eller får proteiner fästade på sig som får fagocyter att äta upp dem.  

Korsimmunitet: Att immunitet mot ett smittämne samtidigt ger skydd mot ett annat 

smittämne. Beror vanligen eller alltid på att delar av de två smittämnena är tillräckligt lika 

varandra för att antikroppar och T-cellsreceptorer som kan känna igen delar av det ena 

smittämnet också kan känna igen delar av det andra.  

Lungblåsa: Små hålrum i slutet av var och en av luftvägarnas förgreningar i lungan, där 

utbytet av syre och koldioxid sker mellan blod och luft. 

Lunginflammation: Kraftiga inflammationer i lungan som kan ge feber, 

andningsproblem och nedsatt allmäntillstånd. 

Lymfknuta. En körtel där lymfkärl som fångar upp vätska från en viss del av kroppen 

löper ihop.  

Lymfocyt. En klass vita blodkroppar, som bland annat innefattar B-celler, T-

mördarceller, T-hjälparceller och naturliga mördarceller.  

Membran. Se cellmembran. Hos vissa virus omges viruspartikeln av samma slags 

membran.  

MHC klass-I. Protein på ytan av alla kroppsceller, som i en klyfta längst ut på proteinet 

visar upp fragment av sådana proteiner som cellen själv tillverkar. Hos människa kallas de 

ofta HLA-I 

MHC klass-II. Protein på ytan av antigenpresenterande celler och B-celler, som i en 

klyfta längst ut på proteinet visar upp fragment av proteiner från sådant cellen tagit upp 

från omgivningen och brutit ner. Hos människa kallas de ofta HLA-II.  

Minnescell. B-cell, T-mördarcell eller T-hjälparcell som efter att ha mött sitt främmande 

ämne och aktiverats till synes utvecklas tillbaka till små långlivade celler som fortsätter 

cirkulera i kroppen och är mycket lätta att aktivera. Ger immunförsvaret dess minne.  

Mutation. En förändring av arvsanlag. Uppkommer naturligt hos alla levande varelser 

och virus eftersom processerna för att kopiera arvsanlag aldrig är helt exakta.  

Naturlig mördarcell. Vita blodkroppar av en klass som kallas lymfocyter, som dödar 

celler som kan misstänkas vara virusinfekterade. 
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Naturligt urval, se evolution 

Ospecifikt försvar: De kroppens försvarsmekanismer som finns redo omedelbart när en 

främmande inkräktare kommer in i kroppen och som kan reagera mot alla eller många 

olika främmande ämnen, utan att specifikt känna igen en viss inkräktare.  

Pandemi. En epidemi som blir global och sprider sig över många länder och mer än en 

kontinent.  

Parasit. Egentligen varje levande varelse eller virus som sätter sig i eller på en annan 

levande varelse och drar nytta av denna på ett sätt som är till skada för denna. I 

mikrobiologi används dock begreppet för de sådana varelser som varken är bakterier eller 

virus, utan består av samma slags celler som djur och människor, oavsett om det är frågan 

om små encelliga varelser som malariaparasiter, eller meterlånga binnikemaskar.  

PCR. Metod för att göra väldigt många kopior av en liten bit DNA, där man känner till 

sekvensen i vardera änden av det område som ska kopieras. En modifierad metod, RT-

PCR, kan användas för att mångfaldiga en bit RNA. Används bland annat för att 

diagnosticera virus med känd sekvens, genom att undersöka om det från provet går eller 

inte går att få kopior av en del av virusets arvsmassa.  

Plasma. Den vätska som blir kvar då blodkroppar och blodplättar tagits bort från blod. 

Protein. En mångsidig klass av molekyler som spelar nyckelroller i alla livsformer och 

virus. De utför det mesta av de aktiviteter som äger rum i levande varelser och bildar 

många viktiga strukturer.  

Reproduktionstal. (R) Det genomsnittliga antal nya personer en smittad person hinner 

smitta innan hon antingen tillfrisknar eller dör. Vid ett reproduktionstal över 1 ökar 

antalet smittade, under ett sjunker det.  

RNA. En molekyl kemiskt mycket lik DNA, som bär arvsmassan hos en rad virus, 

däribland det som orsakar covid-19. Spelar i levande celler flera viktiga roller i 

överföringen av information från DNA till proteiner, och utför ibland självständigt olika 

processer.  

Sars. (Severe Acute Respiratory Syndrome) Allvarlig akut respiratorisk sjukdom. Det 

namn som gavs åt en allvarlig lungsjukdom som orsakades av ett coronavirus som dök 

upp hos människor 2002, men utrotades. Orsakas av ett virus som nu kallas sars-cov1. 

Sars-cov2. Det virus som orsakar Covid-19. Nära släkt med sars-cov-1.  

Selektion. Där ordet används i denna bok, naturligt urval för eller mot en viss egenskap. 

Se ”evolution”. 

Sensitivitet. En aspekt av graden av säkerhet hos ett test, nämligen dess förmåga att 

korrekt konstatera att det testet söker efter inte finns där. Ett kliniskt test för sars-cov2 

med 95% specificitet kommer att påstå att viruset finns hos fem procent av dem som i 

verkligheten inte har viruset. Dessa fem procent kallas falska positiva provsvar. 

Seroprevalens. Andelen människor som i sitt serum (dvs blod) har antikroppar mot ett 

visst smittämne.  

Serum. Den vätska som blir kvar då blodkroppar, blodplättar och koaguleringsproteiner 

tagits bort från blod. 
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Smittämne. Gemensamt begrepp för virus, bakterier och andra parasiter som kan 

bosätta sig i en människa eller annat djur, och göra denne sjuk.  

Specificitet. En aspekt av graden av säkerhet hos ett test, nämligen dess förmåga att 

upptäcka det testet letar efter när det finns där. Ett kliniskt test för sars-cov2 med 98% 

specificitet kommer att hitta viruset hos 98% av de bärare som undersöks, medan två 

procent av de undersökta bärarna kommer att få reda på att de inte har viruset. Dessa två 

procent kallas falska negativa provsvar. 

Specifikt försvar. De delar av kroppens försvar som specifikt känner igen en viss 

inkräktare och reagerar mot just den. Det tar tid att aktivera, och kommer sedan att under 

lång tid minnas det smittämne de mött. Utförs av B- och T-celler.   

Spikeprotein. Det viktigaste av de proteiner som sitter i coronavirusets yttre membran. 

Länkar fast viruset vid många kroppsceller och är huvudsaklig måltavla för antikroppar 

mot viruset.  

Subklinisk infektion. (Även asymptomatisk infektion.) Att ha en infektion utan att 

uppvisa symptom, eller fullt utvecklade symptom, på den sjukdom infektionen kan 

åstadkomma.   

Superspridare. Smittad person med mycket större förmåga än andra att sprida en smitta, 

antingen pga beteende eller genom mängden smittämne som kommer från personen. 

Omdebatterat om det finns superspridare för covid-19 eller bara tillfällen, där mycket 

smitta spridits.  

T-cell. (T-lymfocyt.) En vit blodkropp av en klass som kallas lymfocyter, som på sin yta 

har en T-cellsreceptor, som kan känna efter på ytan av andra celler om där finns en 

kombination av MHC-molekyl och proteinfragment, som T-cellsreceptorn kan känna 

igen. Finns av två huvudtyper, T-mördarceller och T-hjälparceller. Dessutom finns sk 

regulatoriska T-celler. 

T-cellsreceptor. Protein på ytan av T-celler, som längst ut har en yta, som varierar 

kraftigt mellan olika T-celler och känner igen fragment av proteiner uppvisade på MHC-

molekyler. 

T-hjälparcell. (T-hjälparlymfocyt) En vit blodkropp av lymfocyttyp som dels hjälper B-

celler och T-mördarceller att aktiveras, dels utför fördröjda överkänslighetsreaktioner. 

T-mördarcell.  (T-mördarlymfocyt) En vit blodkropp av lymfocyttyp, som kan döda 

kroppsceller infekterade av virus eller bakterier.  

Tymus. Körtel, där blivande T-celler bygger sin gen för sin T-cellsreceptor, och sedan 

”utbildas” till att inte binda kroppsegna ämnen. 

Vaccinering. Att skapa immunitet mot ett smittämne genom att reta immunförsvaret att 

starta en reaktion mot detta eller en del av det, till exempel genom att tillföra avdödat eller 

försvagat smittämne. 

Virulens. Hur bra ett smittämne är på att orsaka sjukdom. Ibland används ordet om hur 

stor förmåga smittämnet har att åstadkomma en allvarlig sjukdom om det väl etablerar sig 

i kroppen, ibland även för dess förmåga att smitta. 
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Virus. En bit arvsmassa inslaget i protein och möjligen också virus, som kan lura celler 

att ta in viruset i sig varpå virusets arvsmassa tar över kontrollen av cellen och tvingar den 

att göra många nya virus, som släpps ut och kan infektera nya celler. 

Virusstam. En variant av ett visst virus, där medlemmarna av en virusstam är närmare 

släkt med varandra än medlemmarna i en annan stam av samma art. Begreppet är 

praktiskt betydelsefullt då virologer och mikrobiologer diskuterar olika stammar av 

sjukdomsalstrare med olika medicinska och immunologiska egenskaper, men teoretiskt 

luddigt då gränserna mellan begreppen art, stam och variant för mikroorganismer är 

flytande.  

Zoonos. Infektion som naturligt kan spridas mellan människor och djur och 

åstadkommer sjukdom i alla fall hos människan. 
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Källhänvisningar 

Den här boken är ett kompilat av ny forskning om covid-19 och sedan länge etablerade 

lärobokskunskaper i immunologi, mikrobiologi och cellbiologi. De senare hittar man 

med fördel i de etablerade standardverken för studenter i ämnena, där mina favoriter är 

Janeway´s Immunobiology av Kenneth Murphys och Casey Weaver (eller om man vill ha det 

på svenska, den något till åren komna Grundläggande immunologi av Jan Andersson och 

mig själv), Schaechter´s Mechanisms of Microbial Disease av Cary Engleberg, Terence 

Dermody och Victor Dirita samt Molecular Biology of the Cell av Bruce Albert m fl.  I detta 

appendix ska jag kapitel för kapitel försöka peka ut vad som är sådana sedan länge 

etablerade lärobokskunskaper, och peka mot vetenskapliga rapporter, översikter och 

populära framställningar som i övrigt ligger till grund för framställningen. 

Breda översikter: Åtskilliga av de översiktsartiklar jag läst täcker brett över sjukdomens 

biologi, och har därmed bäring på flera kapitel: Cevik et al, COVID-19 pandemic—a 

focused review for clinicians, Clinical Microbiology and Infection 26:842 (2020); Astuti & 

Ysrafil, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2): An overview 

of viral structure and host response, Diabetes Metab Syndr 14: 407 (2020); Tay et al, The 

trinity of COVID-19: immunity, inflammation and intervention, Nature Reviews 

Immunology 20:363 (2020); Mirzaei et al, ”A contemporary review on pathogenesis and 

immunity of COVID-19 infection”, Mol Biol Rep https://doi.org/10.1007/s11033-

020-05621-1   (2020); Chen & Wherry, T cell responses in patients with COVID-19, 

Nature Reviews Immunology https://doi.org/10.1038/s41577-020-0402-6 (29juli 2020). 

T-cellers roll i försvar och immunitet: I kapitel 4, 5 och 8 återkommer jag från olika 

utgångspunkter till frågan om T-cellers roll i försvar och immunitet mot covid-19. Jag 

lutar mig därvid förutom mot allmänna kunskaper om T-mördarcellers och fördröjda 

överkänslighetsreaktioners betydelse i försvar mot denna typ av virus mot Tang et al, 

Lack of Peripheral Memory B Cell Responses in Recovered Patients with Severe Acute 

Respiratory Syndrome: A Six-Year Follow-Up Study, The Journal of Immunology 186:7264 

(2011); Channappanavar et al, T cell-mediated immune response to respiratory 

coronaviruses, Immunol Res 59:118 (2014); Liu et al, T-cell immunity of SARS-CoV: 

Implications for vaccine development against MERS-CoV, Antiviral Res 137:82 (2017); 

Chen & Wherry, T cell responses in patients with COVID-19, Nature Reviews Immunology 

https://doi.org/10.1038/s41577-020-0402-6 (29 juli 2020) samt Le Bert et al, Different 

pattern of pre-existing SARS-COV-2 specific T cell immunity in SARS-recovered and 

uninfected individuals, 

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.05.26.115832v1 (27 maj 2020). 

Prolog. Den inledande beskrivningen av början av covid 19-epidemiens bygger på 

nyhetsrapportering senvintern och våren 2020 och prologen till Deborah Mackenzies 

Covid-19 (Hachette Books, 2020); Diskussionen om virusets hopp till människa bygger 

på Zhou et al., A pneumonia outbreak associated with a new coronavirus of probable 

bat origin, Nature 579: 270 (2020); Andersen et al, The proximal origin of SARS-CoV‑2, 

Nature Medicine 26:450 (2020); referenserna i Statement in support of the scientists, 

public health professionals, and medical professionals of China combatting COVID‑19. 

The Lancet 395: e42-e43 (2020) samt kapitel 4 och 8 i Deborah Mackenzies nyss nämnda 

bok Covid-19.  
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För diskussionen om domesticerade djurs, civilisationers och klassiska 

smittsjukdomars roll för varandra, se William McNeills klassiska Farsoterna i historien 

(Gidlunds 1985); Wolfe, Dunavan och Diamond, Origins of major human infectious 

diseases, Nature 447:279 (2007) och Kyle Harpers Roms öde – Klimatet, sjukdomarna och 

imperiets undergång (Daidalos, 2019).  

Om infektioner från vilda djur de senaste 80 åren, se Jones et al, Global trends 

in emerging infectious diseases, Nature. 451:990 (2008); Looi, Lessons from the Nipah 

virus outbreak in Malaysia, Malaysian Journal of Pathology 29:63 (2007) samt Pernet et al, 

Evidence for henipavirus spillover into human populations in Africa, Nature 

Communications 5:5342 (2014). 

Kapitel 1 om viruset. Stora delar av framställningen i kapitlet bygger på grundläggande 

lärobokskunskaper i mikrobiologi och mikrobiell patogenes. Kring mekanismer för 

smittspridningen lutar jag mig mot WHOs vetenskapliga briefing Transmission of SARS-

CoV-2: implications for infection prevention precautions av den 9 juli 2020 (referensnummer: 

WHO/2019-nCoV/Sci_Brief/Transmission_modes/2020.3). Att ACE2 kan vara 

receptor för viruset även hos fladdermöss, se Hou et al, Angiotensin-converting enzyme 

2 (ACE2) proteins of different bat species confer variable susceptibility to SARS-CoV 

entry, Arch Virol 155:1563 (2010). 

Beskrivningen av sars-cov2s uppbyggnad och livscykel stödjer sig i stort på Astuti 

& Ysrafil ”Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2): An 

overview of viral structure and host response” Diabetes Metab Syndr 14: 407 (2020). En 

detalj som egentligen inte har så stor betydelse för fortsättningen av framställningen, men 

för hur jag skulle rita översiktsbilden av virusets livscykel, är den exakta mekanismen för 

hur viruset tar sig in i cellen. Två möjligheter finns, antingen att virusets membran direkt 

slås ihop med cellens efter det viruset bundit till cellen (så som jag ritat) eller att det 

membranomhöljda viruset förs in i cellen i ytterligare en membranbubbla (endosom) 

bildat av cellens membran, varefter membranet i denna bubbla slås ihop med virusets 

membran och viruset kommer fritt i cellen. Hos SARS-cov1 användes den sistnämnda, så 

kallade endosomatiska, vägen (se exempelvis Li, Structure, Function, and Evolution of 

Coronavirus Spike Proteins, Annual Review of Virology 3:237, 2016) och i tidiga artiklar om 

SARS-cov2 utgår författarna från att detsamma gäller detta virus. Efter publiceringen av 

Shang et al, Cell entry mechanisms of SARS-CoV-2, PNAS 117:11727 (2020), som 

innehöll starka indirekta indikationer på att fusion av membranen vid cellytan spelar 

betydande roll för sars-cov2, tycks dock uppfattningen ha svängt, och den bild som i 

slutet av juli 2020 framträder ur litteraturen är att den dominerande vägen för viruset att 

ta sig in är genom en tidig direkt fusion av virusets och cellens membran vid cellytan, men 

att en endosomatisk rutt också kan förekomma. En bidragande orsak till denna 

förskjutning kan också ha varit att malarialäkemedlet klorokin, som slår mot den 

endosomatiska rutten, inte visade sig vara effektivt mot covid-19.  

Mutationsfrekvens hos sars-cov2 och influensa hämtades den 10 juli 2020 från 

webbtjänsten ”Nextstrain”, där forskare deponerar sekvenser av ett antal viktiga 

smittsamma virus, och där tjänsten i realtid bygger släktträd över dessa och beräknar 

mutationsfrekvens. (För  covid-19 https://nextstrain.org/ncov?l=clock, för influensa 

https://nextstrain.org/flu/seasonal/h3n2/ha/2y?l=clock). Om mutationsfrekvens för 

HIV, se Suzuki et al, Nucleotide Substitution Rates of HIV1, AIDS Reviews 2:39 (2000).  

Kapitel 2 om ospecifikt försvar bygger huvudsakligen på grundläggande 

lärobokskunskaper i immunologi. Om luftfuktighetens roll för flimmerhår mm, se 

Kudo, Low ambient humidity impairs barrier function and innate resistance against 
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influenza infection, PNAS 116:10905 (2019). Att alla de nämnda mekanismerna är 

aktiva mot SARS-cov2 framgår av en rad översikter av virusets interaktion med 

immunförsvaret, till exempel Mirzaei et al, A contemporary review on pathogenesis and 

immunity of COVID-19 infection, Mol Biol Rep https://doi.org/10.1007/s11033-020-

05621-1 (2020).  

Kapitel 3 om antikroppar bygger nästan uteslutande på grundläggande 

lärobokskunskaper i immunologi. Om IgM och IgG vid covid-19, se Cohen et al, 

Dynamics of SARS-CoV-2 and the Adaptive Immune Response hämtat 2020-08-07 på 

https://www.labcorp.com/assets-media/2376.  

Kapitel 4 om T-mördarceller bygger till största delen på grundläggande 

lärobokskunskaper i immunologi. Om upptäckten av T-mördarcellerna har jag 

kompletterat med Masopust et al, A brief history of CD8 T cells, Eur. J. Immunol. 

37:S103 (2007). Om T-cellers roll i försvar och immunitet mot covid-19, se särskilt 

avsnitt ovan.  

Kapitel 5 om fördröjd överkänslighet bygger i huvudsak på grundläggande 

lärobokskunskaper i immunologi. Om cytokinstorm, se Tay et al, The trinity of 

COVID-19: immunity, inflammation and intervention, Nature Reviews Immunology 20:363 

(2020). Om T-cellers roll i försvar och immunitet mot covid-19, se särskilt avsnitt ovan. 

Kapitel 6 om sjukdomens yttringar är en syntes av en rad beskrivningar i 

vetenskaplig och populär litteratur, och bygger bland annat på Wadman et al, How does 

coronavirus kill? Clinicians trace a ferocious rampage through the body, from brain to 

toes, Science  doi:10.1126/science.abc3208 (17 april 2020); Tay et al, The trinity of 

COVID-19: immunity, inflammation and intervention, Nature Reviews Immunology 20:363 

(2020); Varga et al, Endothelial cell infection and endotheliitis in COVID-19, The Lancet 

395:1417 (2020); Rysz et al, COVID-19 pathophysiology may be driven by a loss of inhibition of 

the Renin-Angiotensin-Aldosterone System, https://www.researchsquare.com/article/rs-

32494/v2 (23 juli 2020) samt Lundström och Sandén, ”ACE-2 och coronavirus – en 

fråga om balans och dynamik?” Läkartidningen 117:F3S3 (2020) 

Kapitel 7 om T-hjälparceller bygger på grundläggande lärobokskunskaper i 

immunologi och grundläggande fakta om AIDS ankomst till västvärlden som återfinns i 

uppslagsverk.  

Kapitel 8 om immunitet. Huvuddelen av framställningen vilar på grundläggande 

lärobokskunskaper i immunologi och mikrobiell patogenicitet. Om influensavirusets 

sällsamma ekologi och geografiska vandringar, Russel et al, The Global Circulation of 

Seasonal Influenza A (H3N2), Viruses Science 320: 340 (2008). Om svininfluensan 2009 

och dess korsimmunitet med ett tidigare influensavirus, se Xu et al, Structural basis of 

pre-existing immunity to the 2009 H1N1 pandemic influenza virus, Science 16; 

328:357(2010). För diskussionen om immunitet mot covid-19, se Siracusano et al, 

Humoral Immune Responses in COVID-19 Patients: A Window on the State of the 

Art, Frontiers in Immunology 11:1049 (2020) och referenserna som ges i särskilt avsnitt 

ovan om T-cellers roll i försvar och immunitet mot covid-19.  

Kapitel 9 om vaccin. De allmänna delarna av kapitlet bygger på grundläggande 

lärobokskunskaper i immunologi och mikrobiologi. Om arbetet med att skapa vaccin 

mot covid-19, se Funk et al, A Snapshot of the Global Race for Vaccines Targeting 

SARS-CoV-2 and the COVID-19 Pandemic, Front Pharmacol 11:937 (2020) och de 
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forskande läkemedelsföretagen LIFs Forskningsöversikt coronavirus av den 4 augusti 2020 

på https://www.lif.se/forskningsoversikt-coronavirus. 

Kapitel 10 om varför vi blir olika mycket sjuka. Diskussionerna om smittdos, 

immunförsvarets status och responder/non responder-fenomenet bygger på 

grundläggande lärobokskunskap i mikrobiell patogenes och immunologi. Om problem i 

interferonsystemet som riskfaktor, se Bastard et al, Auto-antibodies against type I IFNs 

in patients with life-threatening COVID-19, Science 10.1126/science.abd4585 (2020) och 

Zhang et al, Inborn errors of type I IFN immunity in patients with life-threatening 

COVID-19, Science 10.1126/science.abd4570 (2020). Om responder/non 

responderfenomenet, se också Shi et al, COVID-19 infection: the perspectives on 

immune responses, Cell Death & Differentiation 27:1451 (2020). Om korsimmunitet hos 

T-celler, Cette & Crotty, Pre-existing immunity to SARS-CoV-2: the knowns and 

unknowns, Nature Reviews Immunology 20:457 (2020) och Mateus et al, Selective and 

cross-reactive SARS-CoV-2 T cell epitopes in unexposed humans, Science 10.1126 

(2020). 

Kapitel 11 om epidemiologi. Huvuddelen av framställningen bygger på grundläggande 

lärobokskunskaper i medicinsk mikrobiologi. Om smittspridning, se WHOs 

vetenskapliga briefing Transmission of SARS-CoV-2: implications for infection 

prevention precautions av den 9 juli 2020 (referensnummer: WHO/2019-

nCoV/Sci_Brief/Transmission_modes/2020.3). Om luftfuktighetens betydelse, se 

Gupta et al, Effect of weather on COVID-19 spread in the US: A prediction model for 

India in 2020, Science of The Total Environment 728: 138860 (2020) Uppskattningen att det 

skulle behövas 60% immuna för att uppnå flockimmunitet har citerats frekvent i 

massmedia, och som jag antyder i texten är varje sådan uträkning beroende av social, 

kulturell och beteendemässig kontext som snabbt kan förändras. Om osäkerheten i 

PCR-tester, se Kucirka et atal, Variation in False-Negative Rate of Reverse 

Transcriptase Polymerase Chain Reaction–Based SARS-CoV-2 Tests by Time Since 

Exposure, Annals of Internal Medicine https://doi.org/10.7326/M20-1495 (2020). 

Appendix: Immunförsvar och andra sjukdomar. Bygger på grundläggande 

lärobokskunskaper i mikrobiell patogenes och immunologi. 
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