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Amyloida plack i Alzheimer – försvar eller anfallsvapen? 

I takt med att folk lever längre tack vare effektivare sjukvård ökar också demens-
sjukdomarna världen över. Alzheimer är en av de vanligaste (mer än 35 miljoner 
människor lider av sjukdomen), den är obotlig och leder ofta till döden inom 3-9 år. 
Forskning visar att herpes virus kan vara en bidragande faktor, frågan är bara varför? 

Ingen vet säkert varför Alzheimer drabbar vissa individer. Dock finns forskning som pekar på 
att en av huvudorsakerna är överproduktion av så kallade amyloida plack. Placken, som 
huvudsakligen består av proteinet β -amyloid, lägger sig som ett täcke över nervtrådarna i 
hjärnan och reducerar överföringen av elektriska signaler. Detta leder till försämrat minne, 
humörsvängningar och språksvårigheter. 

En riskfaktor för att utveckla Alzheimer tros vara infektion av det vanliga viruset Herpes 
Simplex typ 1, ett virus som orsakar munsår hos en tredjedel av de drabbade. I extremt 
ovanliga fall kan viruset även spridas till hjärnan och nervsystemet. Hos vissa personer kan 
detta aktivera omvandligen av proteinet APP i hjärnan till β-amyloid och därmed öka 
produktionen av amyloida plack. Herpes kan ligga vilande i kroppen i flera år och bli 
aktiverat av exempelvis stress senare i livet. 

Syftet med mitt projekt var att ta reda på varför denna ökning av β -amyloid sker. Genom att 
med en relativt ny teknik, kallad siRNA (short interfering RNA), stänga av genen för APP i 
herpesinfekterade celler hindras även produktionen av β-amyloid. Om mängden viruspartiklar 
ökar kan det innebära att β -amyloid produceras av cellerna som skydd mot herpesviruset, ett 
skydd som då har försvagats av frånvaron av β -amyloid. Om herpespartiklarna däremot 
minskar i antal borde det betyda att viruset behöver β-amyloid för att kunna överleva i cellen. 

Eftersom siRNA är en såpass ny teknik behöver 
den testas och effektiviseras innan pålitliga 
resultat kan uppnås. Det kan jämföras med att 
baka en kaka utan recept, man måste själv hitta 
de rätta kombinationerna av ingredienser. 
siRNA är en lovande metod för framtida 
molekylärbiologisk forskning men kräver mer 
omfattande studier. Med mer kunskap och 
förfinade metoder kan vi få svar på frågan om 
amyloida plack ær cellens försvar eller virusets 
vapen. 
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The effect of siRNA (for amyloid precursor protein) on the 
replication of HSV-1 in infected cell cultures 

 

RNA interference (RNAi) is a relatively new technique that has opened many innovative doors for 
molecular biology research in just a few years. It allows targeting genes for silencing with high 
specificity. Age-induced diseases have become more common as people in general live longer due to 
more effective health care and medications. 

 

Alzheimer’s disease (AD), which is a multifactoral disease characterized by a progressive decline in 
cognition and function, affects people all over the world and has developed into a big socio-
economic issue of today. Herpes simplex virus type 1 (HSV-1) in combination with the type 4 allele of 
the apolipoprotein E gene (APOE-ε4) has been shown to be a risk factor if present in the brain in 
elderly people. Research has demonstrated an increase of β-amyloid peptides, the main component 
of the amyloid plaques that is believed to be one of the causes of AD, in HSV-1 infected cells. 

 

The aim of this project was to investigate whether this accumulation of β-amyloid is an anti-viral 
defense mechanism by the cells or if it is needed by the virus itself for its survival and replication. By 
knocking down the amyloid precursor protein (APP) with siRNA and consequently inhibiting β-
amyloid formation in HSV-1 infected cells, a subsequent quantitative measurement of HSV-1 in the 
cells should cast light upon the question. However, the results of the present study show that more 
research on siRNA in HSV-1 infected cells is necessary before this method can provide reproducible 
and significant data. 
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