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Sammanfattning

Inledning: Antibiotika bekämpar bakterieinfektioner genom att antingen ta död på
bakterierna eller stoppa dess tillväxt och förökning. När bakteriernas överlevnad eller
tillväxt  hotas  skapas  ett  selektivt  tryck  som  leder  till  att  antibiotikaresistenta
stammar uppkommer. Antibiotikaresistens ökar över hela världen och är en av de
största hälsofaror i världen idag. Nya bakteriehämmande läkemedel behövs, som har
andra  verkningsmekanismer  än  antibiotika.  Virulenshämmare  inhiberar
bakterieinfektioner  genom  att   påverka  bakteriens  virulens,  de  funktioner  hos
bakterien  som  skapar  infektion.  En  grupp  virulenshämmare  är  substanser  som
inhiberar typIII sekretionssystem (T3SS), T3SS-inhibitorer. Gramnegativa bakterier
använder T3SS för att injicera effektorproteiner in i värdcellens cytosol, och skapa
virulens.  En  av  de  mest  utbrett  studerade  grupper  av  T3SSinhibitorer  är
Salicylidenacylhydrazider (SAH).  
Syfte: Att undersöka  om SAH har potential att bli ett alternativ till antibiotika. De
huvudsakliga frågeställningarna som vägleder studien är:

 Kan SAH inhibera T3SS hos gramnegativ bakterier?
 Kan  SAH  förhindra  infektioner  av  gramnegativa  bakterier  utan  att  skapa

resistensutveckling?
 Har  SAH  potential  att  kunna  bli  en  ny  farmakologisk  behandling  vid

gramnegativa bakterieinfektioner som alternativ till antibiotika?
Metod:  I  denna  litteraturstudie  har  originalartiklar  sökts  i  PubMed  och
urvalskriterierna har varit artiklar som behandlar SAH och T3SS-inhibition. Artiklar
rörande  fyra  vanligt  förekommande  bakterier  har  vals  ut  och  begränsningar  har
gjorts på  studier gjorda på tester in vivo på djur och in vitro på erytrocyter, då det
ännu  inte  finns  studier  utförda  på  människor.  Studier  på  växter  har  uteslutits.
Arbetet är också begränsat till studier gjorda de senaste tio åren.
Resultat: Studierna  visade  att  SAH  inhiberade  infektion  av  bakterierna  på
värdcellerna, både in vitro och in vivo på möss. De visade också att SAH påverkade
uppbyggnaden  av  T3SS-strukturen,  minskade  uttrycket  av  T3SS-gener,  hämmade
bakteriens motilitet och inhiberade T3SS-medierad utsöndring av effektorproteiner.
Fyra studier visade också att SAH inte var baktericid eller påverkade bakteriernas
tillväxt. En studie utförde även prekliniska tester på klamydia i möss, och visade att
en substans av SAH hade god farmakokinetik i mössen. 
Diskussion och slutsats:  Resultaten var enhetliga i artiklarna att SAH inhiberar
infektion av bakterierna. Att substanserna visar enhetliga resultat i flera studier som
behandlade olika bakterier och olika metoder stärker tillförlitligheten i resultatet. 4
av 7 artiklar studerade och visade att SAH inhiberade infektionen av bakterierna utan
att  vara  baktericid  eller  påverka  bakteriens  tillväxt  och  överlevnad,  vilket  skulle
kunna  ge  ett  minskat  selektivt  tryck  för  resistensutveckling.  De  artiklar  som
studerade  sekretion  av  effektorproteinerna  visade  enhetligt  resultat  att  SAH
inhiberade  sekretionen.  Att  SAH  kan  inhibera  utsöndringen  av  olika
effektorproteiner, som alla är specifika hos de olika bakterierna, stärker hypotesen att
inhibitionen  från  SAH  ligger  på  själva  T3SS-strukturen,  som  är  gemensam  hos
bakterierna. Verkningsmekanismen hos SAH är inte kartlagd än, och det debatteras
om  den  beror  på  järnrestriktion  eller  om  den  ligger  i  en  effekt  på  själva  T3SS-
strukturen. Eftersom SAH inhiberar både infektioner av gramnegativa bakterier och
sekretion  av  dess  effektorproteiner,  utan  att  påverka  bakteriens  tillväxt  och
överlevnad, har den potential att kunna utvecklas som ett alternativ till antibiotika.
Däremot  finns  fortfarande  mycket  forskning  kvar  innan  de  verkligen  kan  ersätta
antibiotika.  Verkningsmekanismen  måste  kartläggas  och  fler  prekliniska  studier
måste utföras, för att SAH ska kunna gå vidare till studier på människor. 
Nyckelord: Virulenshämmare, TypIII sekretionssystem, salicylidenacylhydrazider,
bakterieinfektioner, antibiotikaresistens. 





 1  Introduktion

 1.1  Antibiotika och resistensutveckling

Antibiotika är en grupp läkemedel som används för att bekämpa bakterieinfektioner.
Den har sin verkan på bakterier genom att den antingen tar död på dem eller stoppar
dess  tillväxt  och  förökning.  Det  är  först  när  bakterier  har  förökat  sig  som de  är
skadliga  för  människoceller,  innan dess  kan ofta  kroppens egna immunförsvar  ta
hand om dem (1). Antibiotikaresistens är när bakterier inte längre påverkas av den
medicinska behandling som de tidigare påverkades av (2). Det uppstår när bakterier
förändras p.g.a. att de utsätts för sådana läkemedel, som antibiotika, som antingen
dödar  bakterien  eller  stoppar  dess  tillväxt(3).  När  bakteriernas  överlevnad  eller
tillväxt  hotas  skapas  ett  selektivt  tryck  som  leder  till  att  antibiotikaresistenta
stammar uppkommer(4). 

Ända sedan den första antibiotikan upptäcktes har varje ny upptäckt antibiotika följts
av resistensutveckling hos bakterier för den antibiotikan (4).  Överanvändning och
felanvändning  av  antibiotika  är  en  av  anledningarna  till  att  bakterier  utvecklar
antibiotikaresistens,  likaså  dåliga  kontroller  och  förebyggande  av  infektioner  (3).
Idag är det ett stort problem att antibiotika överanvänds (1). Detta orsakas till viss del
av att vissa länder tillhandahåller antibiotika receptfritt, eller att de inte har riktlinjer
för hur antibiotika ska förskrivas, vilket ofta leder till antibiotika överförskrivs (3). 

Enligt WHO är antibiotikaresistens en av de största hälsofaror i världen idag. Fler
och  fler  infektionssjukdomar,  orsakade  av  bakterier,  börjar  bli  resistenta  mot
antibiotika.  Till  dessa hör bland annat lunginflammation,  tuberkulos och gonorré.
Antibiotikaresistens leder också till ökade medicinkostnader, längre sjukhusvistelse
och ökad dödlighet (3).  Antibiotikaresistens ökar i  hela världen.  70% av bakterier
som  förvärvas  på  sjukhus  är  nu  resistenta  mot  en  eller  flera  antibiotika.  I  USA
orsakar Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) fler dödsfall än HIV (5).
I Europa orsakar antibiotikaresistenta bakterier 25 000 dödsfall  per år och kostar
ungefär 1,5 biljoner  dollar  per år.  Nya resistensmekanismer uppkommer ständigt,
och vissa infektionssjukdomar börjar bli svåra eller nästan omöjliga att behandla när
bakterierna blir resistenta mot den antibiotika som finns för dessa sjukdomar. Detta
hotar  vår  förmåga  att  bekämpa  infektionssjukdomar.  Utan  medel  att  bekämpa
infektioner  så  kommer  andra  medicinska  behandlingar,  så  som  transplantation,
operationer och kemoterapi, att medföra större risker (3). 

 1.2  Virulenshämmare som alternativ till antibiotika

En möjlig  lösning vore att  utveckla  nya antibakteriella  läkemedel,  som har  andra
verkningsmekanismer  än  att  attackerar  bakteriers  överlevnadsförmåga.  På  så  sätt
skulle  resistensutveckling  kunna  undvikas.  En  sådan  verkningsmekanism  skulle
kunna  vara  att  attackerar  de  funktioner  i  bakterien  som  skapar  infektion,  dess
virulens.  Virulens  är  patogeners  förmåga  att  skapa  infektion.  Virulensfaktorer  är
bakteriens mekanismer som den använder för att aktivt skada vävnad i värdcellen
och skapa infektion. Dessa faktorer kan t.ex. vara toxiner, proteaser, eller cytolysiner.
Virulenshämmare avväpnar bakterier genom att de attackerar dessa virulensfaktorer.
På så sätt blir bakterien ofarlig och immunförsvaret kan ta hand om bakterien (4) .

Virulenshämmare skulle kunna ge ett mindre selektivt tryck för resistensutveckling,
eftersom de endast hämmar bakteriers replikation inuti  värden, men inte i  någon
annan miljö. Till skillnad från antibiotika, som sprids på bondgårdar och jordbruk,
och på så sätt ökar utvecklingen av antibiotikaresistens (5).  Virlenshämmare skulle
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inte heller skada kroppens egna bakterieflora, eftersom kroppens egna bakterieflora
inte  har  virulensfunktioner  (4).  Antibiotika  däremot,  attackerar  strukturer  och
funktioner  som  är  omfattande  hos  bakterier  vilket  innebär  att  inte  bara  de
utomstående,  sjukdomsalstrande,  bakterierna  påverkas,  utan  också  våran  egen
mikrobiota.  Skadas  våran  egen  bakterieflora  i  mag-  och  tarmkanalen  kan  de  ge
komplikationer. Det har också visats att antibiotikaresistens kan uppstå hos kroppens
egen  bakterieflora  under  antibiotikabehandling,  och  sedan  kan  denna
antibiotikaresistens föras över till  virulenta patogener via genöverföring, och på så
sätt sprids antibiotikaresistens (5). Att utveckla virulenshämmande läkemedel skulle
därför kunna medföra minskad resistensutveckling och ge fler bakteriemål att forma
läkemedel efter (4).

 1.3  T3SS-inhibitorer

Det finns olika sorters virulenshämmare som inhiberar olika virulensfaktorer, bl.a.
toxinfuktioner,  leverans  av  toxiner,  reglering  av  virulensuttryck,  quorum  sensing,
biofilm och adhesion av bakterier (4). En antivirulensstrategi är att inhibera leverans
av toxiner, eller så kallade effektorproteiner. Ett attraktivt mål är då specialiserade
sekretionssystem  på  bakterien,  som  utsöndrar  effektorproteinerna.  Ett  sådant
sekretionssystem som många gramnegativa  bakterier  är  försedda med är  typ III-
sekretionssystem  (T3SS).  Gramnegativa  bakterier  använder  T3SS  för  att  injicera
effektorproteiner in i värdcellens cytosol, som då rubbar cellens försvarsmekanismer
så att sjukdom kan utvecklas. Utan T3SS tappar många gramnegativa bakterier sin
förmåga att orsaka skada på värdceller, infektion i värdceller och sjukdom, vilket gör
dem till attraktiva mål för läkemedelsutveckling (5). 

T3SS-strukturen  sträcker  sig  över  både  inre  och  yttre  membranet  på  den
gramnegativa bakterien, sträcker sig ut ur bakterien och över mot värdcellen (6). Den
liknar på många sätt en flagell och består av tre delar. Delen som sitter i membranet
kallas basalkropp, delen som sträcker sig ut från bakterien kallas nålstrukturen, och
proteinkomplexet  som  sitter  längst  ut  på  nålstrukturen  kallas  translokon.
Basalkroppen  och  nålstrukturen  kallas  tillsammans  för  nålkomplexet  (5,  6).  
Translokon består av ett antal proteiner. Det hydrofila proteinet längst ut bildar en
öppning  i  nålstrukturen  som  kallas  tippkomplexet.  På  tippkomplexet  sitter  två
hydrofoba  proteiner  som  har  lytisk  aktivitet  och  kan  göra  en  por  i
värdcellsmembranet  för  att  transportera  in  effektorproteiner  i  värdcellen.  Vid
infektion  transporteras  effektorproteiner  från  bakteriens  cytosol,  genom
basalkroppen och nålstrukturen,  vidare  ut  genom translokon och  in  i  värdcellens
cytosol  via  poren  nålkomplexet  skapat  (6).  T3SSmedierad  störning  värdcellens
immunförsvar är väsentliga för att gramnegativa bakterier, som yersinia, ska kunna
orsaka  infektion.  Mutanter  av  Yersinia  pestis som  saknar  T3SS  är  inte  längre
virulenta, även om de blir injicerade i värdcellens blodomlopp (5). 

Flertalet gramnegativa bakterier är beroende av T3SS  för att skapa infektion, så som
Yersinia  pestis,  Pseudomonas  aeruginosa,  Shigella  flexneri,  enteropathogenic
Escherichia coli,  Chlamydia trachomatis, Chlamydia pneumoniae och  Salmonella
enterica serovar Typhimurium (5).  Föreningar  som kan inhibera bakteriers  T3SS
kallas  för  T3SSinhibitorer.  T3SSinhibitorer  kan  antingen  inhibera  T3SS  direkt,
genom att motverka själva T3SSstrukturen eller någon av dess komponenter, eller
indirekt, via genetisk reglering. Direkt inhibering kan ske antingen via påverkan på
T3SSstrukturens uppbyggnad eller på dess funktioner.  Indirekt inhibering kan ske
via påverkan på transkription eller translation av T3SSspecifika gener.
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En  av  de  mest  utbrett  studerade  grupper  av  T3SS-inhibitorer  är
Salicylidenacylhydrasider (SAH), och är den grupp som kommer att studeras i denna
uppsats (6).

 2  Syfte

Syftet  med  den  här  litteraturstudien  är  att  ge  en  översikt  av  studier  som  har
undersökt SAH och därmed ta reda på om de har potential att bli ett alternativ till
antibiotika  i  avseende  på effektivitet  i  att  stoppa infektion  och minska risken för
resistensutveckling.  De  huvudsakliga  frågeställningarna  som  kommer  vägleda
studien är:

 Kan SAH inhibera T3SS hos gramnegativa bakterier?
 Kan  SAH  förhindra  infektioner  av  gramnegativa  bakterier  utan  att  skapa

resistensutveckling?
 Har  SAH  potential  att  kunna  bli  en  ny  farmakologisk  behandling  vid

gramnegativa bakterieinfektioner som alternativ till antibiotika?

 3  Metod

För att kunna ge en överblick över ett så brett område är studien genomförd som en
litteraturstudie.  Det  innebär  att  all  data  är  sekundär,  hämtad  från  studier  som
genomfört  de primära undersökningarna  och resultaten.  Detta  gör det  möjligt  att
överskåda och jämföra olika studier och resultat för att besvara frågeställningarna. 

 3.1  Urval och avgränsningar

För att  nå pålitlig  och aktuell  forskning har  den huvudsakliga källan för urval  av
artiklar  varit  PubMed,  som  är  en  av  världens  största  samling  medicinska  texter.
Sökord  som  använts  i  pubmed  har  varit  "Salicylidene  acylhydrazides",  "T3SS",
"antagonists and inhibitors" och "Anti-bacterial agents" (se tabell 1.). Mesh-termer
har  använts  i  den  mån  det  gått,  för  att  få  artiklar  som  specifikt  behandlar
litteraturstudiens ämnen.    Det första urvalskriteriet har varit artiklar som behandlar
uppsatsens ämne: SAH och T3SS-inhibition. Därefter har sökningen specialiserat sig
för studier som genomfört infektionsstudier och sekretionsstudier på T3SS, vilket har
uteslutit  exempelvis liknande studier som behandlat  järnupptag.  Då det ännu inte
finns studier utförda på människor har arbetet huvudsakligen riktat in sig på studier
gjorda in vivo på djur och in vitro på erytrocyter. Studier på växter har uteslutits. För
att få aktuell data har sökningarna avgränsats till studier gjorda de senaste 10 åren.
Sökningarna i PubMed har sett ut som följande: 

Tabell 1. Artikelsökning i PubMed.

Eftersom  många  bakterier  använder  T3SS  har  ett  urval  gjorts  av  studier  som
behandlat  de  fyra  bakterierna;  salmonella,  klamydia,  shigella  och  yersinia.  Av  de
slutgiltiga  sju  artiklar  som  valts  behandlar  två  salmonella,  tre  klamydia  och  en
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shigella och yersinia vardera.  För att underlätta överskådligheten mellan studierna
delas de i resultatdelen upp utifrån vilken bakterie de studerat. 

Tabell 2. Bakterier och typ av tester berörda i utvalda artiklar.
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 4  Resultat

 4.1  Salmonella 

Salmonella enterica serovar Typhimurium har två separata T3SS system, ett som
kodas av Salmonella pathogenicity island (SPI) 1, och ett som kodas av SPI2. Båda
behövs för att skapa virulens. SPI1 används vid invasion av värdceller. SPI2 används
för  intracellulär  replikation  (8).  Två  av  de  valda  studierna  har  undersökt  SAH
inverkan på salmonella och presenteras nedan. 

 4.1.1  Hudson et al. 2007 (7): Inhibition of Type III Secretion in Salmonella 
enterica Serovar Typhimurium by Small-Molecule Inhibitors

Syftet i den här studien var att studera effekten av SAH på infektion och sekretion av
salmonella  in  vitro,  och  sekretions-  och  inflammationsreaktioner  orsakade  av
salmonella in vivo.

Sekretion av effektorproteiner
I denna studie gjordes ett in vitro test för att undersöka SAHs förmåga att inhibera
sekretion av T3SS-1 effektorproteiner  (Sips).  Flera föreningar  av SAH testades på
odlade  salmonellaceller.  Mängden  av  effektorproteiner  som  utsöndrades  i  tester
innehållande  SAH  jämfördes  med  tester  innehållande  kontrollen,  dimetylsulfoxid
(DMSO). Många föreningarna inhiberade utsöndringen, men INP0007 och INP0403
visade starkast inhibition. SAH påverkade inte bakteriernas överlevnad eller tillväxt
då mängden levande bakterier var samma genom hela testet, oavsett om SAH var
närvarande eller inte.

Därefter valdes  INP007 och INP0403 för att undersökas vidare. De testades i olika
koncentrationer för att ta reda på vilken koncentration som var den mest optimala
för inhibition. Båda föreningarna inhiberade sekretionen av effektorproteiner på ett
dosberoende sätt.  INP0403 hade något bättre effekt och den minsta inhibitoriska
koncentrationen  (MIC)  för  INP0403  var  10μM.  Båda  föreningarna  hade  bäst
inhibitorisk  effekt  vid 100μM, och denna koncentration användes  i  de  resterande
testerna. 

Cytotoxicitet
Föreningarna  testades  för  cytotoxicitet  på  Hela-celler  i  koncentrationer  som
varierade mellan 0.1μM till 100μM. Ingen av föreningarna visade någon toxisk effekt
vid  0.1μM-10μM.  Vid  100μM  visade  INP0403  en  lindrig  cytotoxisk  effekt.  Detta
antyder att inhibitionen av sekretionen av effektorproteinerna inte kommer från att
SAH är cytotoxisk, utan att inhibitionen beror på deras effekt på T3SS.

Infektion in vitro
Salmonella  använder  sig  av  Sips  för  att  skapa  porer  i  membranet  på  röda
blodkroppar, och på så sätt orsaka hemolys. För att närmare undersöka SaHs effekt
på virulens av salmonella, gjordes ett hemolystest. Salmonellaceller inkuberades med
antingen INP0007, INP0403 eller DMSO, och studerades sedan för deras förmåga
att orsaka hemolys. Tester som innehöll INP0007 eller INP0403 visade ett minskat
antal lyserade erytrocyter jämfört med de test som innehöll DMSO.

För att skapa invasion av epitelceller använder sig salmonella av Sips. För att ta reda
på om SAH kunde inhibera invasion av värdceller, utfördes ett HeLa-invasionstest.
Salmonellaceller  odlades  med  antingen  INP0007,  INP0403  eller  DMSO,  och
infekterades  sedan i  HeLa-celler.  Invasion  av  bakterieceller  minskade  med 47% i
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tester som innehöll INP0007, och med 60% i tester som innehöll INP0403, jämfört
med  de  tester  som  innehöll  DMSO.  

Dessa två tester visar att SAH inhiberar både hemolys och invasion av värdceller, två
av salmonellas virulensfaktorer.

In vivo- test
För  att  undersöka  om SAH inhiberade  salmonellas  virulensförmåga  att  framkalla
sekretions- och inflammationsreaktioner i tarmen, utfördes ett in vivo-test på tarmen
av  ett  nötkreatur.  Detta  gjordes  på  två  sätt.  Antingen  förinkuberades  SAH-
föreningarna tillsammans med salmonellabakterien innan de injicerades i kotarmen,
eller så injicerades föreningarna och bakterien samtidigt i kotarmen utan att först
inkuberas tillsammans. Tolv timmar efter injektionerna avlivades kon och resultaten
analyserades.

Omfattningen av inflammation och sekretionsreaktioner undersöktes. I de test där
Salmonella förinkuberats med SAH innan injektion var omfattningen lägre än i de
test  där  salmonella  förinkuberats  med  DMSO.  INP0403  gav  en  minskning  av
inflammation  och  sekretionsreaktioner  jämfört  med  DMSO  som  var   statistiskt
signifikant med ett p-värde på P=0.0001.

Resultaten av de test  där  föreningarna  injicerades  utan att  först  inkuberas visade
ingen  statistiskt  signifikant  minskning  av  inflammations-  och
sekretionsreaktionerna. p-värdena här var: P= 0.7380 och P= 0.9998 för INP0007,
och P= 0.9690 och P= 1.0 för INP0403. Varför det är skillnad mellan de två testen
kan bero på att föreningarna absorberas av epitelceller eller att de hinner spädas i
tarmen  när  de  injiceras  samtidigt  som  salmonella,  och  då  inte  får  samma
koncentration som när de förinkuberas med salmonella.

Tillsammans  visar  dessa  test  att  SAH  inhiberar  sekretion  av  Sslmonellas  T3SS-1
effektorproteiner,  invasion av salmonella i  värdceller,  T3SS-medierad formning av
porer,  och  inflammations-  och  sekretionsreaktioner  i  tarmen  framkallade  av
salmonella (7). 

 4.1.2  Negrea et al. 2007 (8): Salicylidene Acylhydrazides That Affect Type III 
Protein Secretion in Salmonella enterica Serovar Typhimurium

Syftet med den här studien var att studera effekten av SAH på tre av salmonellas
T3SS;  SPI1-T3SS,  SPI2-T3SS  och  flagellbaserat  motilitetssystem.  I  denna  studie
kallas INP0400 - INP0406 för D1- D7, INP0007 för D8 och INP0010 för D9.

Infektion in vitro
9  st  SAH,  förening  D1-D9,  testades  för  deras  effekt  på  bakterieinfektion  av
epitelceller. Salmonella bakterier odlades tillsammans med eller utan olika SAH, och
sedan infekterades epitelceller  med dessa.  I de test där bakterier odlats utan SAH
införlivades 40% av bakterierna i epitelceller efter 2h. I de test som odlats med SAH
visade alla nio SAH en signifikant inhibition av invasionen. D9 var den som gav bäst
effekt. 

Substanserna påverkade inte tillväxten av salmonella i Luria-Bertani (LB) medium,
och var inte cytotoxiska mot värdceller.

SPI1 - sekretion av effektorproteiner och transkription av T3SS-specifika gener
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Eftersom salmonella använder sig av SPI1-T3SS för invasion kan det tyda på att SAH
inhiberade invasion genom att påverka SPI1-T3SS aktivitet. Därför odlades bakterier
utan  eller  tillsammans  med  SAH  under  förhållanden  som  är  kända  att  inducera
utsöndringen  av  SPI1  effektorproteiner.  I  frånvaro  av  SAH  ökade  mängden  SPI1
effektorproteiner. Alla nio SAH inhiberade sekretion av effektorproteiner vid samma
koncentration som SAH inhiberade invasion.

För  att  ta  reda  på  till  vilken  nivå  SAH  inhiberade  sekretionen  av  SPI1
effektorproteinet  SipB,  skapades  en  SipB-  ß-laktamas  proteinsammansättning,  en
sammansättning av SipB och ß-laktamas. Detta för att  kunna upptäcka och beräkna
SipB  kvantitativt.  Sedan  odlades  salmonella,  innehållandes  SipB-  ß-laktamas
proteinsammansättning,  utan  eller  tillsammans med D9.  I  frånvaro  av  D9 syntes
SipB- ß-laktamas proteinsammansättning både i cytosolen och som utsöndrad del,
men inte i cellväggen. I närvaro av D9 syntes SipB och ß-laktamas i cytosolen, men
inte som utsöndrad del eller i cellväggen. Detta visar att SAH inhiberar utsöndringen
av, men inte själva uttrycket eller translationen av effektorproteinet. Detta antyder att
inhibitionen kan bero på SAHs påverkan på själva T3SS, antingen genom hämning av
genuttrycket av T3SS-komplexet eller hämning av T3SS-aktivitet.

För att ta reda på om inhibitionen berodde på påverkan på genuttrycket av T3SS-
komplexet,  undersöktes  den  transkriptionella  aktiviteten  av  SPI1.  En
sammansättning av LacZ och SPI1 transkriptionsgener skapades. Komplex av LacZ
och  SPI1  transkriptionella  aktiverare  (HilA),  translokon  proteinet  (PrgH)  och
effektorproteinet  (SipC),  skapades.  Utan  närvaro  av  SaH  så  syntes  all  tre  LacZ
sammansättningar.  När  de  odlades  i  närvaro  av  substansen  D9  minskades
transkriptionen  av  HilA,  PrgH och  SipC avsevärt.  I  motsats  så  visade  SaH  ingen
effekt på enbart LacZ. Detta tyder på att SaH tystar transkriptionen av gener för SPI1.

SPI2 - intracellulär replikation och sekretion av effektorproteiner
Studie  gjordes  för  att  undersöka  om  SAH  kunde  inhibera  cellulär  replikation  av
salmonella  inne  i  värdcellen  genom  att  påverka  SPI2  aktivitet.  I  denna  studie
användes de två substanser av SAH som hade gett bäst effekt på SPI1aktivitet, D1 och
D9.  Musmakrofager  odlades  med  eller  utan  antingen  D1  och  D9  och  sedan
infekterades  de  med  Salmonella.  I  de  test  som  innehöll  D9  upptäcktes  mindre
intracellulär  replikation,  medan  det  ökade  i  test  som  innehöll  D1.  D9  gav  ingen
minskning  av  intracellulär  replikation  när  den  istället  odlades  tillsammans  med
Salmonella innan infektionen i mus makrofagerna. Detta tyder på att D9 inhiberar
replikation av bakterier under den intracellulära fasen.

För  att  ta  reda  på  SAHs  effekt  på  SPI2aktivitet  gjordes  liknande  test  som  med
SPI1aktivitet,  förutom att  en annat  proteinsammansättning skapades,  en Ha-SseJ,
baserad på SPI2 effektorproteinen SseJ. I frånvaro av SaH syntes en stark signal av
Ha-SseJ, både inne i bakterien och som utsöndrad del. I närvaro av SAH minskade
mängden utsöndrad Ha-SseJ, och en motsvarande ökning av Ha-SseJ kunde ses inne
i bakteriecellen. Detta tyder på att SAH stoppar sekretionen av SPI2 effektorproteiner
men inte uttrycket i bakterien.

Flageller och motilitetssystem
Test gjorde på SAHs påverkan på salmonella flageller motilitet. På en mjuk agarplatta
testades  bakteriens  motilitet  med och  utan  SAH.  Förening  D5  och  D6  minskade
motiliteten  avsevärt.  Flagell-delen  av  bakteriecellen  separerades,  för  att  kunna
undersökas utan påverkan av SPI1 och SPI2, och undersöktes med eller utan närvaro
av förening D5 och D6. Båda föreningarna minskade uttrycket av flageller betydligt.
Detta  visar  att  SaH inhiberar  salmonellas  motilitet  p.g.a.  påverkan  på uttryck  av
flageller (8).
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Sammanfattning

I dessa två studier av salmonella framkommer att SAH: 
 Inhiberar sekretion av T3SS effektorproteiner på ett dosberoende sätt in vitro.
 Minskade invasion och intracellulär replikation av salmonella på värdceller in

vitro. 
 Påverkar motiliteten
 Minskade inflammations- och sekretionsreaktionerna orsakade av salmonella

in vivo.
 Inte påverkade kulturtillväxt av salmonella. 
 Inte var cytotoxiska mot värdceller.

 4.2  Klamydia 

Nedan  presenteras  de  tre  valda  studierna  som  har  undersökt  SAH  påverkan  på
klamydia. Klamydia är en intracellulär patogen som behöver T3SS för att ta sig in i
cellen.  SaH  kan  inte  stoppa  klamydia  från  att  ta  sig  in  i  cellen.  Därför  måste
föreningarna kunna ta sig igenom membranet och in i cellen, där bakterierna håller
till, för att kunna inhibera klamydias T3SS (13). 

 4.2.1  Bailey et al 2007 (9): Small molecule inhibitors of type III secretion in 
Yersinia block the Chlamydia pneumoniae infection cycle

I tidigare studier har det visats att  SAH, INP0007, inhiberade T3SS hos yersinia.
Syftet  i  denna studie  var att  ta  reda på om SAH också kunde inhibera T3SS hos
klamydia.  Den  mer  lösliga  föreningen,  INP0010,  användes  i  denna  studie,  där
effekten på både C. trachomatis och C. pneumoniae testades. INP0010 testades för
effekt  på  infektion  in  vitro,  intracellulär  replikation,  protein  sekretion  och
transkription av T3SS-gener. 

Infektion in vitro
Till att börja med testades INP0010 för inhibition på Y. pseudotuberculosis för att se
om den hade någon effekt på T3SS på samma sätt som INP0700 haft. Makrofager
infekterades  med  Y.  pseudotuberculosis.  När  INP0010  tillsattes  inhiberades
infektionen. Detta kunde även ses när resultaten analyserades med mikroskop, då
makrofager,  efter behandling av INP0010, kunde rensa ut bakterierna.  Baserat på
dessa resultat kunde INP0010 studeras vidare i klamydia. 

För att  ta reda på om SAH inhiberar klamydiainfektion av värdceller  utfördes ett
infektionstest. INP0010, INP0406 eller INP0400 tillsattes till HEp-2-celler. Efter det
infekterades cellerna med C. trachomatis och C. pneumoniae. 

I  tester  av  obehandlade  celler  kunde  inkluderingar  av  C.  pneumoniae ses  i
värdcellernas cytoplasma. I celler som förbehandlats med 10μM INP0010 kunde inga
inkluderingar av  C. pneumoniae ses. Däremot hade INP0010 i konc. 10-30μM inte
någon inhibitorisk effekt på  celler som infekterades med C. trachomatis.  INP0400
inhiberade intracellulär replikation hos både C. trachomatis och C. pneumoniae. 

Detta  visar  att  INP0010  direkt  påverkar  T3SS  av  C.  pneumoniae och  inhiberade
infektion av C. pneumoniae in vitro, men inte av C. trachomatis. 
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Cytotoxicitet
Ett cytotoxicitetstest utfördes där HEp-2-celler odlades med SAH i konc. 10-50μM,
och sedan studerades SAHs påverkan på cellerna. Varken INP0010, INP0400 eller
INP0406 visade toxicitet mot HEp-2-celler i någon av koncentrationerna.

Infektion in vitro
För  att  ta  reda  på  kvantiteten  av  SAHs  inhibitoriska  effekt  på  infektion  av  C.
pneumoniae studerades hur mycket av C. pneumoniae som stoppas från att ta sig in i
cellen och replikera. Två test utfördes. 

I  första  testet  studerades  den  dosberoende  inhibitoriska  effekten  av  INP0010  på
infektion av  C. pneumoniae med hjälp av immunofluorescence. 1000 HEp-2 Celler
odlades med INP0010 i konc. 2μM - 10μM, och infekterades med C. pneumoniae. De
odlade  cellerna  färgades  med  fluorescence-färg  och  den  totala  mängden
inkluderingar  av  C.  pneumoniae i  1000  celler  räknades.  Mängden
inkluderingar/1000  HEp-2celler  minskade  med  ökad  konc.  av  INP0010,  och  vid
10μM kunde inga inkluderingar upptäckas.

I det andra utfördes ett real-time qPCR. Hep-2-celler behandlades med 2, 4, 6, 8,
eller  10μM INP0010 och infekterades  med  C. pneumoniae.  Värmeinaktiverade  C.
pneumoniae användes  som  kontrolltest,  då  klamydiabakterierna  inte  längre  är
verksamma efter att de blivit inaktiverade. Genom, den totala mängden DNA i en cell,
för HEp-2-celler och C. pneumoniae mättes, och mängden C. pneumoniae per HEp-
2cell räknades i närvaro och frånvaro av SAH. I obehandlade klamydiainfekterade-
celler fanns i genomsnitt 103 klamydiaceller per HEp-2cell. Även i detta test visade
INP0010 en dosberoende inhibition och mängden bakterier per värdcell minskade
med ökande koncentration av substansen. Vid 10μM INP0010 fanns ca. 11.7  (±3.9)
klamydiaceller  per  värdcell.   Detta  resultat  skilde  sig  inte  signifikant  från
kontrolltestet, 5.8 (±0.8) med ett p-värde på P<0.001.

Sammanslaget visar dessa två test att INP0010 inhiberar intracellulär replikering av
C. pneumoniae.

Sekretion av effektorproteiner 
INP0010s  förmåga  att  inhibera  T3SS  medierad  sekretion  av  effektorproteinerna,
IncB och IncC, i C. pneumoniae, studerades i ett sekretionstest. 

I  obehandlade celler,  infekterade med  C. pneumoniae,  kunde IncB och IncC ses i
cellerna. I infekterade celler, behandlade med 10μM INP0010, syntes inga IncB eller
IncC. Detta tyder på att effektorproteiner inte utsöndras från T3SS av C. pneumoniae
i närvaro av INP0010

Transkription av T3SS- specifika gener. 
Transkriptionen  a  T3SS-specifika  gener  studerades  med  ett  kvantitativt  PCR  av
omvänt transkriptas. Generna CPn0824 och CPn0702 valdes som markörer för T3SS
av C. pneumoniae. Genen, groEL-1, användes som en negativ kontroll då den uttrycks
i klamydia men inte har något samband med T3SS. Mängden groEL-1 som uttrycktes
skilde  sig  inte  avsevärt  mellan  behandlade  och  obehandlade  tester.  Generna
CPn0824 och CPn0702 minskade dock avsevärt i närvaro av 10μM INP0010, med P-
värdet P<0.002. Detta tyder på att INP0010 inhiberar uttrycket av T3SS-specifika
gener, och specifikt inriktar sig på T3SS av C. pneumoniae (9). 
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 4.2.2  Chu et al. 2010 (10): Candidate vaginal microbicides with activity 
against Chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhoeae

Syftet med den här artikeln var att studera SaHs effekt på infektion av C. trachomatis
in vitro, och undersöka om SAH kan inhibera en vaginalinfektion av C, trachomatis
på möss in vivo.

Infektion in vitro
Till att börja med undersöktes tio SAH för inhibition av infektion av C. trachomatis
på HeLa-celler. Vid närvaro av 25μM av INP0341, INP0149, INP0161, INP0029 och
INP0007 syntes  inga  eller  abnormt  små inkluderingar  av  C.  trachomatis i  Hela-
cellerna,  och  de  var  således  de  mest  inhibitoriska  substanserna.  INP0400  och
INP0269 gav måttlig inhibition, medans INP0328, INP0143 och INP0406 inte visade
någon inhibition av klamydiainfektionen. 

För att ta reda på kvantiteten av substansernas inhibition på C. trachomatis utfördes
både ett real time kvantitativ PCR test (qPCR), där man studerar DNA av klamydia
kvantitativt,  och  ett  infektions  test,  där  man  studerade  minsta  inhibitoriska
koncentration  (MIC)  för  substanserna.  Resultaten  i  qPCR-testet  och  MIC-testet
motsvarade resultaten i infektionsstudien, och sammanslaget av resultaten visade att
INP0341 och INP0149 hade lägst MIC, medans INP0143, INP0328 och INP0406 inte
gav någon inhibitorisk effekt. Resultaten var statistiskt signifikanta med ett p-värde
på P<0.05

Cytotoxicitet
Föreningarna studerades  för cytotoxicitet  på HeLa-celler.  HeLa-celler,  behandlade
med SAH studerades tillsammans med obehandlade HeLa-celler. Ingen påverkan på
membranet på HeLa-celler kunde ses i någon av testerna.

SAH testades för toxicitet på hydrogen peroxide-producerande Lactobacillus jensenii
och Lactobacillus  crispatus, bakterier  relaterade  till  den  normala  vaginalfloran.
Ingen av SAH föreningarna hade någon bakteriedödande effekt på L. jensenii and L.
crispatus

Infektion in vivo
För att undersöka SAHs förmåga att inhibera en vaginalinfektion av C. trachomatis
utfördes en in vivo-studie på en musmodell. INP0341 administrerades intravaginalt
på  en  musmodell  innan,  under  och  efter  infektion  av  C.  trachomatis.  En
kontrollgrupp skapades också där möss administrerades intravaginalt med samma
medium  som  innan  fast  utan  INP0341.  Fyra  dagar  efter  infektion  syntes  en
signifikant skillnad i infekterade möss mellan de två grupperna, med ett p-värde på
P=0,013.  I  kontrollgruppen infekterades  17/20 (85%) möss,  medans  12/25  (48%)
möss infekterades bland de substansbehandlade mössen. Det var också en signifikant
skillnad mellan grupperna i inkluderingar som återfanns fyra dagar efter infektion,
med ett p-värde på P<0,01 (10). 

 4.2.3  Ur-Rehman et al.  2012 (11): Pre-clinical pharmacokinetics and anti-
chlamydial activity of salicylidene acylhydrazide inhibitors of bacterial 
type III secretion

Syftet med den här undersökningen var att hitta föreningar som skulle kunna vara
ledande i  utveckling av läkemedel  mot klamydia.  Föreningar  studerades för deras
förmåga  att  inhibera  intracellulär  tillväxt  av  klamydia  och  sedan  utfördes
farmakokinetiska undersökningar av de mest potenta substanserna.
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Infektion in vitro
58  SAH  undersöktes  för  deras  förmåga  att  inhibera  intracellulär  tillväxt  av  C.
trachomatis och C. pneumoniae. MIC för SAH på C. trachomatis och C. pneumoniae
undersöktes. Celler infekterades med antingen  C. trachomatis eller  C. pneumoniae
och behandlades med antingen SAH eller DMSO-kontroll. 

I celler infekterade med C. trachomatis visade 22 föreningar MIC vid konc. mindre
eller lika med 50μM. ME0192 hade avsevärt lägre MIC än de andra föreningarna,
12,5μM.

Föreningarna testades för toxicitet mot HeLa-celler. 12 av de 22 föreningarna visade
ingen cytotoxicitet vid 50μM.

Av  de  föreningar  som  inte  var  cytotoxiska,  och  som  inhiberade  tillväxt  av C.
trachomatis, testades 11 på infektion av  C. pneumoniae. 9 av dessa visade MIC vid
25μM  eller  lägre.  ME0192  hade  även  här  betydligt  lägre  MIC  än  de  andra
föreningarna,  3μM.  7  av dessa föreningar  hade MIC 3-12,5μM på infektion  av  C.
pneumoniae,  ME0164,  ME0177,  ME0184,  ME0190,  ME0192,  ME0264,  ME0053.
Dessa undersöktes vidare i prekliniska farmakokinetiska studier. 

Farmakokinetiska analyser in vivo vid systemisk administrering
Kassettdosering användes, och föreningarna delades upp i två grupper, kassett 1 och
kassett  2.  Varje  kassett  injicerades  intraperitonealt  till  två  möss  var.  Kassett  1
innehöll ME0053, ME0164, ME0177 och ME0190, och kassett 2 innehöll ME0053,
ME0184, ME0192 and ME0264. ME0053 användes i båda kassetterna och fungerade
därmed som kontroll. 

ME0177  hade  avsevärt  högre  maximal  plasma  koncentration  (Cmax) än  de  andra
föreningarna. Cmax  för ME0177 =  0.94±0.20  μg ml-1  (medelvärde±standardavikelse),
och Cmax  för  de  andra  föreningarna  =  0.01±0.12  μg  ml-1. ME0192  hade  längst
halveringstid på 10.57 h, jämfört med de andra föreningarna som låg mellan 0.58-
0.98 h i halveringstid. Kontrollen ME0053 visade samma resultat i båda kassetterna. 

Förening ME0177 och ME0192 analyserades sedan i individuella farmakokinetiska
analyser. De formulerades i högre dos och injicerades var för sig, intraperitonealt, i 7
möss var. Cmax och halveringstiden studerades.

Cmax för ME0177 var 17.08±5.5 μg ml-1, vilket var ungefär 4ggr så hög som dess MIC in
vitro  för  C.  pneumoniae,  och  ungefär  samma som  dess  MIC  in  vitro  för  C.
trachomatis.  Halveringstiden  var  samma som i  kassett-testen.  Detta  tyder  på  att
ME0177 har goda farmakokinetiska egenskaper.

Cmax för ME0192 var betydligt lägre än dess MIC in vitro i både C. pneumoniae och C.
trachomatis. Halveringstiden var ostadig och kortare än i kassett-testen. ME0192 har
således dåliga farmakokinetiska egenskaper. 

ME0192 och ME0177 studerades också efter  intravenös administrering i  två möss
var.  ME0192  visade  olika  farmakokinetiska  resultat  vid  intravenös-  och
intraperitoneal administrering, medans ME0177 visade liknande resultat vid de olika
administreringarna.  Detta  tyder  på  att  ME0192  har  dåliga  farmakokinetiska
egenskaper, och ME0177 har goda farmakokinetisk egenskaper.

Infektion in vivo - lokal administrering 

11



Eftersom  ME0192  hade  dåliga  farmakokinetiska  egenskaper  vid  systemisk
administrering, men högst inhibitorisk effekt in vitro, så testades dess in vivo effekt
istället via lokal administrering. En infektionsmodell skapades där möss infekterades
med  C.  trachomatis intravaginalt  och  sedan  behandlade  man  infektionen  med
ME0192  intravaginalt.  Behandling  gjordes  före,  under  och  efter  infektionen.
Mängden inkluderingar av  C. trachomatis i  vaginalt  cellprov studerades.  I  proven
från de möss som behandlats med ME0192 var mängden inkluderingar signifikant
mindre jämfört med proven från kontrollmössen, med ett p-värde på P<0.05. Även
mängden  infekterade  möss  var  mindre  i  gruppen  med  möss  behandlade  med
ME0192 (25% (5/20) jämfört med kontrollgruppen (84% 21/25).

ME0192 visade sig vara stabil  i  vaginalvätska och inte toxisk mot normal  vaginal
bakterieflora (11). 

Sammanfattning 

Dessa tre studier av klamydia visar att SAH: 
 Inhiberar infektion in vitro.
 Inte är cytotoxisk för värdceller eller den vaginala bakteriefloran.
 Inhiberar intracellulär replikation in vitro.
 Inhiberar utsöndring av effektorproteiner in vitro. 
 Inhiberade infektion och minskade inkluderingar vid lokal administrering in

vivo. 
 Att  en  substans  av  SAH  visade  goda  farmakokinetiska  egenskaper  vid

systemisk administrering in vivo.

 4.3  Shigella

En av de valda studierna har studerat SaH påverkan på Shigella. 

 4.3.1  Veenendaal et al.  2009 (12): Small-Molecule Type III Secretion System 
Inhibitors Block Assembly of the Shigella Type III Secreton

Syftet med den här studien var att ta reda på SAH effekt på Shigella flexneri och dess
T3SS.  I  studien  undersöks  om  SaH  kan  blockera  T3SS-medierad  sekretion  av
effektorproteiner, om de kan inhibera bakterieinfektion på HeLa-celler, om de kan
påverka  shigellas  förmåga  till  makrofag  apoptos  och  om  de  kan  påverka
uppbyggnaden  av  T3SS-nålen.  

Först utfördes ett test för att ta reda på om SAH påverkar shigellas celltillväxt. Olika
substanser av SAH och DMSO tillsattes  till  odlingar av shigella.  DMSO har ingen
effekt på Shigella och användes som kontroll. De substanser av SAH som inte hade
någon  effekt  på  celltillväxt  var  INP0401,  INP0402,  INP0405  och  INP0406,  och
INP0400 och INP0404 som hade svag effekt. 
 
Sekretion av effektorproteiner
Därefter  undersöktes  de  sex  substanserna,  som  hade  lite  eller  ingen  effekt  på
celltillväxt,  för  deras  effekt  på  T3SSmedierad  sekretion  av  effektorproteiner.
Substanserna tillsattes i tillväxtodlingar av shigella.  INP0400, INP0401, INP0402,
INP0404 och INP0405 inhiberade sekretion av effektorproteinerna.  INP0400 var
den  som  gav  bäst  resultat  och  var  den  enda  som  inhiberade  alla  de  olika
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sekretionerna. På andra änden av skalan fanns INP0406 som inte hade någon effekt,
och användes fortsättningsvis som kontroll.

Infektion in vitro 
HeLa-celler odlades antingen med substanserna, INP0400 eller INP0402, eller med
kontrollen INP0406. Därefter infekterades cellerna med shigella för att undersöka
om  de  olika  SAH  kunde  inhibera  infektionen.  Båda  föreningarna,  INP0402  och
INP04000, påverkade shigellas förmåga att invadera värdcellerna, men INP0402 gav
bättre effekt än INP0400.  Kontrollsubstansen INP0406 gav ingen inhibition. Ingen
inhibition kunde ses när föreningarna tillsattes mot slutet av celltillväxten istället för
i början.
 
Därefter undersöktes om SAH kunde inhibera shigellas förmåga att,  med hjälp av
T3SS,  orsaka  celldöd  hos  makrofager.  En  ex  vivo  studie  där  musmakrofager
infekterades  med  Shigella  flexneri genomfördes.  Efter  infektionen  tillsattes  olika
substanser av SAH. INP0404 och INP0405 var de som bäst motverkade celldöd hos
makrofagerna, medan INP0400, INP0401 och INP0402 hade mindre effekt.

Dessa resultat tyder på att SAH har inhibitorisk effekt på T3SSaktivitet hos shigella.
För  att  undersöka  om  inhibitionen  berodde  på  att  SAH  hade  effekt  på  själva
T3SSstrukturen, och då framför allt nålkomplexet, utfördes ytterligare test.

Uttrycket av T3SS-komponenter.
MixJ och MixH är proteiner som bygger upp T3SS-strukturen. För att undersöka om
SAH  inhiberade  uttryck  av  T3SS-komponenter  utfördes  ett  test  på  odlade
shigellaceller där nivåerna av MixJ och MixH undersöktes efter behandling av SAH. I
resultatet syntes inte någon skillnad i nivåerna av MixJ och MixH mellan behandlade
eller obehandlade celler. 

Uppbyggnaden av nålstrukturen
För  att  kontrollera  möjligheten  att  SAH  kunde  påverka  T3SS-strukturen  utan  att
påverka uttrycket av MixJ och MixH studerades istället SAHs förmåga att inhibera
själva uppbyggnaden av T3SS-strukturen. Shigellabakterier behandlades med olika
SAH,  sedan  räknades  mängden  bakterier  med  nålstruktur  per  cell.  Alla  celler
behandlade med SAH föreningar hade minskat antal bakterier med nålstruktur med
30-40%. INP0400 och INP0404 resulterade i avsevärt högre mängd bakterier som
saknade  nålstruktur  än  de  andra  substanserna.  

Med tanke på att många bakterier kan ha tappat nålstrukturen p.g.a. stress under
prövningarna, vilket kan ge ett opålitligt  resultat,  undersöktes istället  de bakterier
som hade kvar nålstrukturen, och nålens längd undersöktes. Nållängden undersöktes
med mikroskopi och delades in I grupper beroende på längd: <35nm, 35-63nm, 63-
91nm och >91nm. De flesta prov hade majoriteten nålar I gruppen 35-63nm. Prov
som  behandlas  med  INP0400  hade  avsevärt  ökat  antal  nålar  i  gruppen  <35nm.
Resultatens statistiska signifikant testades och i  testerna med INP0400 skilde  sig
fördelningen av nållängderna från de andra testerna med ett p-värde på P= 7,6 x 10-9,
medan  fördelningarna  av  nållängderna  i  de  andra  testerna  var  liknande  som  i
kontrolltesten. Alla hade ett p-värde över 0,02. 

Dessa  resultat  tyder  på  att  SAH  inhiberar  uppbyggnaden  av  nålstrukturen  hos
Shigellas T3SS (12).

Sammanfattning

I denna studie av shigella framkommer att SAH kan: 
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 Inhibera infektion av shigella på värdceller.
 Inhibera sekretion av effektorproteiner. 
 Motverka celldöd hos makrofager in vitro. 
 Inhiberar uppbyggnaden av T3SS-snålstruktur in vitro
 Inte är baktericid

 4.4  Yersinia 

Den sista studien har undersökt SAH påverkan på yersinia.  

 4.4.1  Dahlgren et al. 2010: Statistical molecular design of a focused 
salicylidene acylhydrazide library and multivariate QSAR of inhibition 
of type III secretion in the Gram-negative bacterium Yersinia

Denna studie är av en statistisk molekylärdesign där syntes utfördes och 50 SAH togs
fram. Dessa testades sedan för aktivitet på bakterier. Föreningarna testades för om de
hade en dosberoende inhibition av T3SS, om inhibitionen var selektiv på T3SS, om de
inte var cytotoxiska mot värdceller, och om de visade inhibition i cellbaserad analys. 

Sekretion av effektorproteiner och transkription av T3SS-specifika gener
För att testa de 50 föreningarnas aktivitet utfördes ett test för inhibition av T3SS
luciferas  reporter-gen test  på  Y.  pseudotuberculosis och  ett  enzymtest  baserat  på
YopH, yersinia T3SS effektorprotein. Föreningar ansågs vara aktiva om de visade en
dosberoende inhibition med över 40% inhibition vid 50μM i luciferas reporter-gen
testet, och en dosberoende minskning av YopH aktivitet i  enzymtestet. Baserat på
dessa kriterier klassificerades 18 SAH som aktiva. 

Ingen av föreningarna hade effekt på bakterietillväxt hos Y. pseudotuberculosis eller
E.Coli. 

Infektion in vitro av Y. pseudotuberculosis
För  att  undersöka  om  SAH  kunde  inhibera  infektion  av  Y.  pseudotuberculosis
utfördes ett infektionstest. Fyra av de 18 aktiva SAH föreningarna, ME0165, ME0166,
ME0168  och  ME0174,  testades  på  en  modell  av  en  musmakrofag  som  blivit
infekterad  med  Y.  pseudotuberculosis.  ME0168  var  den  förening  som  hade  bäst
effekt,  och  vid  50μM inhiberade  den  all  toxisk  effekt  på  värdcellen,  dvs.  den
inhiberade effektorprotein från att att sig in i makrofagen och göra skada. 

Infektion in vitro av enterotoxigenic E. coli (ETEC)
ETEC har inget T3SS utan ett T2SS. Därför utfördes ett test på ETEC för att fastställa
att SAH-föreningarna är selektiva på T3SS. Musmakrofager infekterades med ETEC
och sedan tillsattes SAH. I detta test kunde inte ME0168 inhibera infektionen, vilket
tyder på att SAH är selektiva på T3SS.

Infektion in vitro av C. trachomatis
För att försäkra SAHs effekt på T3SS utfördes ytterligare ett infektionstest, med en
annan uppsättning av SAH föreningar, på C. trachomatis. Detta för att visa att SAH
inhiberar T3SS i olika patogener. HeLa-celler infekterades med  C. trachomatis och
en timme efter  infektion  tillsattes  SAH i  fem olika  koncentrationer.  MIC  för  alla
föreningar testades.  ME0259,  ME0260, ME0261,ME0263 och ME0264 hade MIC
vid 50μM eller  lägre,  vilket  visar att SAH inhiberade infektion av  C. trachomatis.
Detta stödjer tesen av en gemensam verkningsmekanism, ett gemensamt mål som
SAH påverkar på både C. trachomatis och Y. pseudotuberculosis.

14



Cytotoxitet
ME0259, ME0260, ME0261,ME0263 och ME0264 testades för cytotoxicitet vid sina
respektive MIC. Fyra av de fem föreningarna hade ingen toxisk effekt på HeLa-celler.
Det var bara ME0259 som hade lite cytotoxisk effekt vid sin MIC. Detta gjordes för
att utesluta att inhibitionen av SAH på  C. trachomatis inte berodde på att de hade
toxisk effekt på den infekterade cellen (13). 

Sammanfattning 

I denna studie av yersinia framkommer att SAH: 
 Inhiberar infektion av yersinia på värdceller. 
 Är selektiv på T3SS. 
 Inhiberar infektion av två olika bakterier som använder sig av T3SS för att

skapa infektion.
 Inte har någon effekt på bakterietillväxt. 
 Inte är cytotoxisk mot värdceller.

Tabell 3. Sammanfattande tabell över artiklarna och deras resultat.
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 5  Diskussion

 5.1  Metoddiskussion 

 5.1.1  Val av studiemetod
En fördel  med litteraturstudier  är  att  ett  brett  forskningsområde kan överblickas.
Resultaten från flertalet studier kan föras samman och jämföras för att skapa en mer
generell kunskap i ämnet.  I detta fall  har en litteraturstudie möjliggjort  att kunna
utreda potentialen i SAH utifrån forskning på olika sorters gramnegativa bakterier
och olika typer av tester.  Om dessa olika metoder och källor resulterar i  liknande
resultat gällande SAH stärker det tillförlitligheten.

Nackdelen med en litteraturstudie är att man måste förlita sig på andras arbeten, och
oavsett  noggrannhet  är  materialet  behandlat  och  beskuret  vilket  för  med  sig  att
läsaren inte har tillgång till  hela forskningsbilden som i en egen utförd studie. Ett
brett område och begränsad tidsram innebär att ett urval av artiklar måste göras. Det
lilla  urval  som denna studie  tillåtit  innebär att  urvalet  inte kan representera hela
forskningsområdet.  Detta har försökt motverkas genom en bredd i  val av artiklar,
med olika bakterier och forskningsmetoder. 

 5.1.2  Val av artiklar
Ett urval  gjordes  av  studier  som behandlade  fyra  vanliga  gramnegativa bakterier;
salmonella, klamydia,  shigella och yersinia. Av de artiklar som valts behandlar två
salmonella, tre klamydia och en shigella och yersinia vardera. Genom att titta på flera
olika bakterier kan man jämföra SAH inverkan på T3SS mellan olika bakterier. De
studier som studerat samma bakterier minskar antalet variabler som skiljer studierna
åt samtidigt som det kan ge en tyngd åt resultaten som en form av replikation. Urval
och begränsningar påverkar resultatet. Att begränsa urvalet till artiklar som utförts
de senaste tio åren ger mer aktuellt  data,  men sållar  bort  viktig information som
eventuellt hade funnit i de tidigare artiklarna, och som hade kunnat belysa resultatet
på ett annat sätt. Även ett bredare urval av artiklar, som behandlade fler bakterier
och andra funktioner av SAH på gramnegativa bakterier, hade kunnat representera
mer av forskningsområdet och påverkat resultatet,  men begränsad tidsram gör att
urval och begränsningar måste göras, och dessa inklusions- och exklusionskriterier
kändes  relevanta  för  frågeställningarna  och  för  att  få  en  röd  tråd  genom
litteraturstudien.

 5.2  Resultatdiskussion

Studierna visade att SAH inhiberade infektion av bakterierna på värdcellerna, både in
vitro och in  vivo på möss.  De  visade  också att  SAH påverkade uppbyggnaden av
T3SS-strukturen, minskade uttrycket av T3SS-gener, hämmade bakteriens motilitet
och inhiberade T3SS-medierad utsöndring av effektorproteiner. SAH inhiberade även
några kända funktioner av effektorproteinerna, så som invasion, makrofag apoptos,
bildning av porer i cellmembranet och hemolys. Fyra studier visade också att SAH
inte  var  baktericid  eller  påverkade  bakteriernas  tillväxt.  En  studie  utförde  även
prekliniska tester på klamydia i möss, och visade att en substans av SAH hade goda
farmakokinetiska egenskaper i mössen. I den studien visades också att SAH inte var
skadlig för den normala bakteriefloran i mössen.
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 5.2.1  Effekt på infektion
Att stoppa infektion är en viktig parameter när det gäller att kunna fungera som ett
antibakteriellt  medel.  Alla  studierna  visade  att  SAH  inhiberade  infektion  av
bakterierna på värdcellerna, antingen i form av hämning av invasionen, replikation
och tillväxt i värdcellen eller hämning av värdecellens reaktion på bakterien eller dess
toxiner.  Artiklarna  studerar  olika  substanser  av  SAH,  men  substanser  som  var
återkommande bland studierna var INP0007, INP0010, INP0400 och INP0403. Alla
dessa fyra substanser inhiberade infektion av både salmonella (7, 8) och klamydia
(9,10,11),  medan  INP0010  också  hade  effekt  på  infektion  av  yersinia,  (9)  och
INP0403 hade effekt på infektion av shigella (12). 

Att  substanserna  visar  enhetliga  resultat  i  flera  studier  som  behandlade  olika
bakterier och olika metoder stärker tillförlitligheten i resultatet. Att samma substans
av SAH kan inhibera infektioner av både salmonella och klamydia visar att SAH har
verkan på T3SS mellan olika bakterier och att SAH har en bred aktivitet. Det stärker
tesen att SAH verkar på en gemensam verkningsmekanism och målstruktur hos de
olika bakterierna (12). 

Resultaten av substanserna i Dahlgren et al. 2010 och Ur-Rehman et al. 2012 är svåra
att jämföra med de andra då de betecknar substanserna med ME-nummer istället för
INP-nummer, som de andra artiklarna. En substans i Ur-Rehman var utskriven som
INP-nummer och det var INP0403, som benämndes som ME0053, och gick då att
jämföra med de andra resultaten (11, 13). 

Att resultaten var såpass enhetliga i  de olika studierna ger en stark indikation att
SAH inhiberar infektion av bakterier på värdceller. Att resultaten i de artiklar som
studerade en gemensam bakterie var enhetliga ger en tyngd i resultatet. Likaså att
flera substanser gav enhetliga resultat mellan studier av olika bakterier. 

Två studier visade även SAH inhiberade klamydiainfektion in vivo på möss (10, 11 ),
och en studie att SAH inhiberade sekretions- och inflammationsreaktioner in vivo i
tarmen på en ko orsakade av salmonella (8). Att SAH även har effekt in vivo visar på
SAHs potential fortsatta studier på djur och människor, och visar även på en styrka i
resultaten.

De olikheter som kan ses i resultaten var att vissa substanser inte visade enhetliga
resultat i de olika studierna, eller att den substans som gav bäst resultat i de olika
studierna skilde sig åt. Detta kan bero på: att de individuella substanserna har olika
effekt  på  olika  bakterier,  vilket  enligt  Ur-Rehman  et  al.  2012  kan  bero  på  att
substanserna har olika affinitet för målet på bakterierna, i det här fallet T3SS . Det
kan också bero på skillnad i bakteriernas strukturer. Bakterierna kan t.ex. ha olika
membranpermeabilitet, som gör att vissa substanser lättare tas upp i värdcellen, eller
så är en del bakterier intracellulära medan andra är extracellulära, vilket kan påverka
hur substanserna reagerar på dem (11).  I Veenendaal et al. 2009 och Hudson et al.
2007 visas att under vilken fas i bakteriens tillväxt som man tillsätter substanserna
kan  ha  betydelse  för  resultaten.  I  Veenendaal  et  al.  2009  inhiberades  t.ex.  inte
infektionen  om  substanserna  tillsattes  under  inkubation  istället  för  under
tillväxtfasen (12, 7). Att artiklarna använder sig av olika metoder i studierna kan göra
att resultaten skiljer sig åt mellan dem. Skillnad i inkubationstid, analysmetoder eller
vilken koncentration av substanserna som används kan påverka resultaten.

 5.2.2  Effekt på T3SS
T3SS  använder  sekretionen  av  effektorproteiner  för  att  kunna  åstadkomma  olika
virulensmekanismer. Därför är effekten på sekretionen av effektorproteiner en viktig
parameter  när  effekten  på  T3SS  ska  undersökas.  Alla  artiklar  som  utförde
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sekretionstester visade att SAH inhiberade sekretionen av effektorproteiner. Som i
resultaten  för  infektionsstudierna  visade  även  här  flera  substanser  inhibition  av
sekretion  i  flera  av  studierna  och  på  flera  bakterier.  Detta  tyder  på  att  den
gemensamma hypotesen i Hudson et al. 2007, Negrea et al. 2007 och Bailey et al.
2007,  att  T3SS-inhibitorer  borde  kunna  inhibera  T3SS  i  många  olika  bakterier,
stämmer (7, 8, 9). Att SAH kan inhibera utsöndringen av effektorproteiner, som alla
är specifika hos de olika bakterierna,  visar på att inhibitionen från SAH ligger på
själva T3SS-strukturen, som är gemensam hos bakterierna. (13)

Studier gjorda på bakterier  med andra sekretionssystem, t.ex.  E. coli som har ett
typII  sekretionssystem,  visar  ingen inhibition från SAH på  dessa bakterier.  Detta
tyder  på  SAH är  selektiv  på  T3SS och  således  har  en  direkt  inhibition  på  T3SS-
strukturen(13).

Det visades dock lite olika resultat  i vilken substans som var mest effektiv mellan
studierna.  Enligt Negrea et al. 2007 kan det bero på att de olika T3SS i bakterierna
besitter  grundläggande olikheter  i  deras primära struktur.  En substans kan då ha
olika  effekter  på  separata  T3SS,  och  fortfarande  verka  på  gemensamt  mål,  eller
verkningsmekanism (8).

 5.2.3  Resistensutveckling 
Hypotesen är att  SAH undviker resistensutveckling genom att de påverkar virulens
istället för bakteriens tillväxt eller överlevnad, och att resistens mot sådana förningar
är mindre troligt att utvecklas än mot vanliga bakteriedödande medel. (7, 9, 11). I alla
artiklar,  förutom  de  som  handlar  om  klamydia,  visas  att  SAH  inhiberar
bakterieinfektionerna utan att påverka bakteriernas överlevnad eller  tillväxt,  vilket
skulle skapa ett mindre selektivt tryck på bakterierna att utveckla resistens. Varför
det inte tas upp i artiklarna om klamydia, kan ha att göra med att klamydia är en
intracellulär bakterie, och att substanserna måste påverka bakteriernas tillväxt inne i
cellen för att kunna motverka infektion. 

I Chu et al. 2010 och Dahlgren et al. 2010 beskrivs hur SAHs inhiberande effekt på
bakterierna reverseras av tillförsel av järn (10, 13). Även andra artiklar inom samma
forskningsområde behandlar SAHs förmåga att binda järn, och Layton AN et al. 2010
visar  att  SAH  minskar  salmonellas  järnåtkomst,  och  att  SAHs  T3SS-1  inhibition
reverseras  av  järntillförsel  (14).  Att  ta  tillvara  på  järn  är  viktigt  för  bakteriers
överlevnad och SAH har en förmåga att binda järn (10). Detta skulle kunna utgöra en
risk för resistensutveckling. En tanke är att bakterier kanske skulle kunna utveckla
någon mekanism som gör att de behåller järn, eller förvärva nytt järn, och då skulle
de möjligen kunna bli resistenta mot SAH. 

 5.2.4  Potential som alternativ till antibiotika
Denna  litteraturstudie  visar  på  SAHs  potential  som  medel  mot  gramnegativa
bakterier utifrån att den inhiberar infektion av gramnegativa bakterier och sekretion
av dess effektorproteiner, utan att påverka bakteriernas överlevnad eller tillväxt. SAH
visade  sig  inte  heller  vara  cytotoxiska  på  värdceller  eller  kroppens  egna
mikroorganismer,  vilket  är  viktigt  om substansen  ska  kunna  utvecklas  vidare  till
medel i  människokroppen. Att SAH visade effekt på alla fyra av de bakterier  som
studerades här visar att SAH har en bred effekt och skulle kunna utformas som ett
läkemedel mot många bakterier. Att SAH har effekt på T3ss hos flera bakterier gör
dem attraktiva som potentiella medel vid infektion (7).  Men fortsatta studier måste
utföras  innan  SAH  kan  gå  vidare  och  utformas  till  ett  medel  mot  gramnegativa
bakterieinfektioner.  Verkningsmekanismen för SAH är ännu inte fastställd,  så fler
studier borde göras för att kunna fastställa den. Verkningsmekanismen är viktig att ta
reda på för att kunna utföra fler målfokuserade studier. När man tagit reda på vilka

19



strukturella  funktioner  som  behövs  för  aktivitet  mot  samtliga  bakterier,  eller  för
selektivitet  mot  bara en bakterie,  kan man utforma substanser och läkemedel  för
specifika ändamål (8,9). 

Just nu debatteras det om vad som skulle kunna vara verkningsmekanismen för SAH.
Vissa artiklar diskuterar och har teorin att SAHs verkningsmekanism ligger i att den
binder järn. Patogener använder järn för att skapa tillväxt i värden. Det faktum att
SAH binder järn och minskar järntillförseln till både salmonella och klamydia, och att
SAHs inhibition av T3SS är reversibel vid tillförsel av  järn, leder till hypotesen att
SAH indirekt inhiberar bakterietillväxt genom att begränsa mängden tillgängligt järn
för bakterien, och att det därmed skulle vara dess verkningsmekanism (10, 13, 14, 15).
Andra artiklar har teorin att verkningsmekanismen ligger i inhibition av själva T3SS-
strukturen (12, 13, 14, 15). I Veenendaal et al. 2009 visas att SAH direkt inhiberar
uppbyggnaden  av  T3SS-strukturen,  i  form  av  shigellabakterier  med  ofullständiga
T3SS-strukturer (12). Dahlgren et al. 2010 påpekar att det faktum att inhibition av
T3SS i Y. pseudotuberculosis inte påverkades av järn visar att verkningsmekanismen
inte ligger i begränsad järntillförsel, utan snarare en effekt på T3SS-strukturen. Det
diskuteras även att det faktum att SAH inhiberar T3SS i många olika gramnegativa
bakterier, som alla har olika specifika effektorproteiner, skulle tyda på att SAH har en
direkt  inhibition  på  T3SSstrukturen.(13).  En  del  artiklar  diskuterar  att
verkningsmekanismen skulle kunna vara en samverkan mellan de två alternativen,
eller  att  verkningsmekanismen  skulle  kunna  vara  specifik  för  olika  gramnegativa
bakterier och olika substanser. (13, 14, 15). 

Studier har redan börja utföras in vivo på djur,  men fler  studier som undersöker
SAHs prekliniska egenskaper skulle behöva utföras så att de senare ska kunna gå över
till att studeras i människor. Så även fast forskningen har kommit en god bit på vägen
så  behövs  fler  studier  innan  SAH  kan  bli  en  ny  farmakologisk  behandling  vid
bakterieinfektioner.

 6  Slutsats 

I denna litteraturstudie visas SAHs potential som ett alternativ till antibiotika i form
av att den har förmåga att inhibera infektion av gramnegativa bakterier och sekretion
av dess effektorproteiner, utan att påverka bakteriernas överlevnad eller tillväxt. SAH
visade effekt på alla fyra av de gramnegativa bakterier som studerades, vilket både
stärker resultatet och visar på dess potential. Att SAH har effekt på T3SS hos flera
bakterier gör dem attraktiva som potentiella medel vid infektion. SAH skulle både
kunna ge mindre risk för resistensutveckling och är inte cytotoxisk mot värdceller
eller kroppens egna mikroorganismer. SAH har börjat studeras in vivo i djur och visat
effekt även där. Däremot är verkningsmekanismen fortfarande okänd, och studier på
människor har ännu inte utförts, varför det fortfarande finns mycket forskning kvar
innan SAH verkligen skulle kunna ersätta antibiotika. 

 7  Tack 

Ett  stort  tack  till  min  handledare,  Sofia  Mattsson,  som  alltid  tagit  sig  tid  att
uppmuntra, stötta och ge feedback. Tack för en tydlig vägledning, med bra råd och
synpunkter. Jag vill även tacka min familj, som alltid trott på mig, och som hjälpt och
stöttat mig när det behövts som mest.
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