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Inflammationshämmare - hur verkar de? 
 
Idag finns en uppsjö av anti-inflammatoriska läkemedel ute på marknaden, ändå är det 
ett område som det forskas intensivt kring. Det har länge varit känt att anti-
inflammatoriska substanser hämmar produktionen av just prostaglandiner. 
Prostaglandiner är proteiner som är involverade i såväl normala fysiologiska 
funktioner som processer vid sjukdom. De svarar bland annat på inflammatoriska 
stimuli och medverkar till att orsaka de typiska kännetecknen vid inflammation; 
rodnad, smärta, värme och svullnad. Det är viktigt att endast hämma de 
prostaglandiner som ger inflammationssymptom. Prostaglandin E2 (PGE2) har pekats 
ut som en potentiell kandidat. PGE2 bidrar bland annat till att orsaka feber och smärta, 
hämning av PGE2 skulle därför bidra till att lindra symptom vid en inflammation. 
Prostaglandiner bildas i den så kallade arakidonsyrakaskaden, se figuren nedan. De 
olika prostaglandinerna bildas av cellspecifika enzym. Gemensamt för alla 
prostaglandiner är att de efter tillverkning transporteras ut ur cellen där de verkar 
genom att binda till receptorer på målcellers utsida.  
 
                   Cyclooxygenas-2                                   microsomal prostaglandin E2 syntas 
Arakidonsyra  Prostaglandin H2          Prostaglandin E2 
 
Tidigare studier har visat att vissa substanser hämmar bildningen av PGE2 i humana 
lungepitelceller utan att hämma bildningen av enzymet som tillverkar PGE2. Syftet 
med mitt projekt var att försöka ta reda på möjliga mekanismer som orsakade 
minskning av PGE2. Substanser ifrån olika klasser analyserades; naturligt 
förekommande substanser, syntetiskt framställda substanser och kroppsegna 
substanser som bildas vid stress eller smärta, s.k. endocannabinoider.  
 
Humana lungepitelceller stimulerades för att producera PGE2, därefter behandlades 
cellerna med substans. Långtids- respektive korttidsbehandling utfördes, varefter 
PGE2-nivåer mättes. Minskade PGE2-nivåer konstaterades efter långtidsbehandling 
med alla substanser. Långtidsbehandling utfördes även på blodceller och minskade 
PGE2-nivåer kunde även konstateras här. De enda substanserna som, till viss del, 
hämmade PGE2-nivåer efter korttidsbehandling tillhörde de syntetiskt framställda 
substanserna. Utifrån dessa studier drar jag slutsatsen att substanserna verkar på olika 
sätt, dels genom att påverka enzymers aktivitet, dels genom att långsiktig påverka och 
reglera geners uttryck. Behandling där även substanser som motverkar 
endocannabinoida substanser tillsattes, visade att den anti-inflammatoriska effekten 
hos substanser med endocannabinnoid verkan troligen inte förmedlas via receptorer i 
det endocannabinoida systemet. Jag försökte också utreda om någon av substanserna 
hämmade gener som kodar för enzym i arakidonsyrakaskaden. Resultaten visade inga 
skillnader mellan behandlade och icke-behandlade celler, metoden jag använde mig 
av är ytterst känslig varför modifiering av utförandet kan vara nödvändigt. 
 
För att i framtiden kunna utröna inflammationshämmande mekanismer för dessa 
substanser, som skulle kunna leda till att hitta ett säkert anti-inflammatoriskt 
läkemedel, föreslår jag att rena fram enzymer i arakidonsyrakaskaden ifrån 
behandlade celler och mäta deras aktivitet. Att studera substansers effekt på olika 
inflammatoriska hormoner, s.k. cytokiner, är också ett intressant alternativ.  
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ABSTRACT 
Previous observations have shown that certain compounds inhibit prostaglandin E2 synthesis in A549 
cells without inhibiting membrane bound prostaglandin E2 synthase-1. Therefore, this project 
investigated possible mechanisms behind the reduction of extracellular prostaglandin E2 of compounds 
from different classes. Potent reduction of extracellular prostaglandin E2 was confirmed in A549 cells, 
human peripheral blood mononuclear cells and human whole blood cells when treated with compounds 
and stimulated with interleukin-1β or lipopolysaccharide for 18 hours. Additionally, short time 
incubations were performed with A549 cells. In short time incubations, upon 18 hour interleukin-1β 
stimulation, cells were briefly stimulated with compounds and either calcium ionophore A23187 alone 
or together with arachidonic acid. The short time incuabtions demonstrated that compounds structurally 
belonging to one class could to a certain extent reduce extracellular prostaglandin E2 levels, however 
with less potency and efficacy as compared to the reduction observed after only interleukin-1β or 
lipopolysaccharide stimuli. On the other hand, endocannabinoidic compounds did not reduce 
extracellular prostaglandin E2 levels in short time incubations with A23187 alone or together with 
arachidonic acid and thus the mechanism for reduction of extracellular PGE2 by endocannabinoids is 
likely to involve another mechanism. Further, treatment of A549 cells with antagonists of 
endocannabinnoid receptor 1 or 2 or transient receptor potential vanilloid 1, indicated that the 
mechanism for extracellular prostaglandin E2 reduction did not involve any of these receptors. No 
significant differences in gene and protein expression of genes involved in prostaglandin E2 synthesis 
were found using quantitative PCR reactions and Western blot analyses. Also, a multiple cytokine 
analysis was performed to investigate if the compounds acted on inflammatory cytokine levels. Future 
studies of these compounds involving the reduction of other prostaglandins could demonstrate if the 
studied compounds could be favourable in generating a safe anti-inflammatory response. 
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