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Hudens mikrobiom – 
mikroorganismer i nytt ljus?

Alexander Salava och Antti Lauerma

Det finns ett brett spektrum av mikroorganismer i huden. Enligt nuvarande uppfattning är 
de flesta av dem ofarliga för sin värd, men en del av dem kan vara nyttiga. Mikroorganismer-
nas kolonisering av människans hud varierar kraftigt beroende på vilket hudområde som 
undersöks, hur mottaglig värden är och vilka yttre miljöfaktorer det finns. Det har visats att 
immunsvaret i hudens naturliga och förvärvade försvarssystem kan påverka mikrobiomet 
och omvänt att mikroorganismerna kan träna upp försvarssystemet. Nya diagnostiska 
metoder har gjort att man kan identifiera tidigare okända mikroorganismer på huden. 
Detta har resulterat i en ny förståelse för hudens mikrobiom, som har visat sig vara klart 
mer mångfacetterat och intressant än vad man tidigare trodde. Det är därför sannolikt att 
hudens mikrobiom i framtiden måste ses i ett helt nytt ljus. Vi har starka belägg för mikro-
organismernas roll vid hudsjukdomar, till exempel atopiskt eksem och psoriasis. Eventuellt 
kommer mikrobiomundersökningar i framtiden att få fotfäste inom både diagnostiken och 
behandlingen av hudsjukdomar. 

Människans hud kan ses som ett ekosystem. 
På en cirka två kvadratmeter stor yta samsas 
ett stort antal olika livsmiljöer – allt från de 
fuktiga hudvecken i armhålan till den torra 
huden på skenbenet. Hudens främsta fysiolo-
giska uppgift är att fungera som gränsyta och 
hinder mot den yttre miljön, och därför bebos 
den av talrika mikroorganismer som bakterier, 
svampar, kvalster och virus. Största delen av 
dessa mikroorganismer är enligt vad man nu 
vet oskadliga, och en del av dem skyddar antag-
ligen mot inverkan från skadliga och invasiva 
mikrober. Samspelet är i många fall symbiotiskt. 

Mikroorganismer koloniserar ett visst hudom-
råde och i utbyte mot sitt livsrum skyddar de 
värden mot patogena organismer genom att 
undantränga dem och hindra att de förökas. 

Mikrober har också konstaterats ha en vik-
tig roll i att modulera värdens immunförsvar 
och i att styra immunsvaret. Genom sin sam-
verkan tränar dessa kommensala mikrober 
upp hudens miljarder T-celler till att identi-
fiera inkräktare och utveckla immunsvaret. 
Flera verkningssätt som försvagar värdens 
immunsvar och upprätthåller den immuno-
logiska toleransen har också rapporterats. 
Man vet till exempel att flera slags bakterier 
som koloniserar huden inverkar på T-lymfo-
cyternas transmittorsubstanser och på deras 
receptorer. Detta har bäst dokumenterats för 
interleukin 1-receptorn (IL1R), vars uttryck 
kan förändras av flera hudkoloniserande 
bakterier, så som Staphylococcus epidermidis. 
Enligt vad man vet i dag är hudens naturliga 
och förvärvade immunförsvarssystem i hög 
grad beroende av hudens mikroorganismer 
för att kunna fungera normalt (1).

Hudens ekosystem
Uppfattningen om huden som ekosystem 
är inte ny. Man har länge vetat att det finns 
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ett brett spektrum av mikroorganismer på 
huden och att deras sammansättning va-
rierar med växlande förhållanden. Under 
de senaste åren har nya forskningsmetoder 
revolutionerat vår kunskap om mikrobernas 
roll och gett större insikt i den komplicerade 
balansen mellan mikrobiomet och värden. 
Störningar i balansen har visat sig förvärra 
hudsjukdomar som atopiskt eksem eller 
hud infektioner. Orsakerna till störningen 
kan vara inre (exempelvis genetisk polymor-
fism i immunförsvaret, gener som inverkar 
på hudens permeabilitet) eller yttre (till ex-
empel överdriven handtvätt, uttorkning av 
huden och mekanisk retning). Störningen 
i hudens premeabilitet vid atopiskt eksem 
är ett gott exempel på hur inre faktorer 
gör att mikro-biomet förändras. Hudens 
mikroorganismer har konstaterats vara en 
viktig faktor som inverkar på hudens immu-
nologiska barriär. Vid exempelvis irritativt 
handeksem kan detta tillsammans med för-
sämring i den mekaniska barriären göra att 
sjukdomen förvärras. De senaste åren har 
det utvecklats genetiska undersökningsme-
toder som har gett oss en mer heltäckande 
och fullständig bild av hudens mikrobiom 
och dess dynamik. 

Mikrobfloran bestäms bland annat av 
hudens fysikaliska och kemiska egenska-
per. Mikrobiomet påverkas i synnerhet av 
epidermis tjocklek på olika hudområden, av 
antalet hudveck samt av antalet och typen 
av svett- och talgkörtlar och hårfolliklar. 
Värdens ålder, kön och också immunolo-
giska faktorer kan tydligt påverka mikrob-
florans sammansättning. Fysiologiska och 
anatomiska skillnader mellan mäns och 
kvinnors hud, som mängden svett och talg 
samt skillnader i könshormonerna, förkla-
rar till en del skillnaderna i mikrobiomet. 
I livmodern är fostret sterilt, men man vet 
att kolonisation med mikroorganismer sker 
strax efter förlossningen. Mikroorganismer 
har påträffats djupt inne i epidermis, men 
även i hårfolliklar och talgkörtlar. Detta mer 
djupliggande mikrobiom representerar en-
ligt studier den ursprungliga kolonisationen 
efter födseln och det förändras inte mycket 
under livet. Ett synnerligen intressant fram-
tida forskningsområde är att klargöra hur 
mikrobiomet stabiliseras under de första 
levnadsåren och vilket samband detta har 
med eventuella hudsjukdomar.

Hudens mikrobiom kan förändras av 
människans yrke, livsmiljö, klädsel och 
till exempel användning av antibiotika. 

Kosmetika, tvål, hygienprodukter och 
fuktighetskrämer är också faktorer som 
eventuellt kan påverka hudens mikroorga-
nismer. Forskning om hur livsmiljön och 
kulturen påverkar mikrobiomet har visat att 
hög temperatur och fuktighet har samband 
med ökat antal och bredare spektrum av 
bakterier på huden. Ultraviolett strålning 
har i sin tur väldokumenterad baktericid 
inverkan, vilket gör att hudens mikrobiom 
sannolikt varierar kraftigt efter geografiskt 
område (2–7).

Ny molekylärgenetisk  
forskning
Genforskning har visat att hudens mikrob-
flora är klart mer omfattande och mångsidig 
än man tidigare har trott. Med metoder ba-
serade på undersökning av polymeraskedjor 
kan hudens bakterier till exempel delas in 
i fyra ordningar enligt polymorfismen i 16 
S-ribosomernas RNA: Actinobacteria, Fir
micutes, Bacteroidetes och Proteobacteria. 
Samma ordningar finns också på slemhin-
nor i nära anslutning till huden. Det är 
anmärkningsvärt att proportionerna mellan 
dessa bakterieordningar varierar så kraftigt 
mellan olika hudområden. Enligt vad man 
vet i dag håller sig proportionerna och 
mikrobiomet dock överraskande konstanta 
under livscykeln och då man undersöker 
enskilda personer. 

Mikrobiomundersökningar kan i framti-
den vinna insteg i diagnostiken och behand-
lingen av hudsjukdomar. En nackdel med 
molekylärgenetiska undersökningsmetoder 
har ansetts vara att de inte kan särskilja mel-
lan 16 S rRNA-gener som härstammar från 
levande och döda organismer. Eftersom hu-
den är känslig för inverkan av miljöfaktorer 
är det svårt att bestämma vilka av de kända 
arterna som är tillfälliga och vilka som utgör 
en bestående kolonisering. Metoderna kan 
inte heller användas för resistensbestäm-
ning, till exempel för att särskilja stammar 
av Staphylococcus aureus som är känsliga 
för eller resistenta mot meticillin (MRSA) 
(8–11).

Mikrobiomet vid hudsjukdomar
Mikroorganismer har ansetts spela en viktig 
roll vid flera hudsjukdomars etiologi och 
utveckling. De senaste åren har man särskilt 
undersökt den roll som den grampositiva 
bakterien Staphylococcus aureus spelar vid 
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atopiskt eksem (Figur 1). Det finns belägg 
för att mikrobiomet förändras i en riktning 
som är gynnsam för kolonisering med S. au
reus och att mikroorganismernas diversitet 
minskar när atopiskt eksem förvärras (Figur 
2 och 3). Förändringarna uppkommer redan 
innan eksemet förvärras och behandlingar 
som botar eksemet korrigerar dem. 

Det är möjligt att förändringarna i hudens 
mikrobiom och i mikroorganismernas diver-
sitet modulerar samverkan mellan gener och 
miljö på hudens yta. Detta har påvisad effekt 
på hudens naturliga och förvärvade immun-
försvar. Atopiskt eksem uppkommer ofta 
på typiska hudområden som arm- och knä-
veck, vilket delvis förklaras av förändringar 
i hudens mikrobiom. Mikroorganismer har 
misstänkts spela en roll vid många hudsjuk-
domar eftersom de modulerar immunsvaret. 
Det finns preliminära rön som tyder på att 

mikrobiomet förändras på ett typiskt sätt 
vid psoriasis, seborroiskt eksem, akne och 
kroniska sår.

Fastän det råder konsensus om att mik-
roorganismerna har betydelse för många 
hudsjukdomar, finns det inte mycket kunskap 
om deras patogenetiska roll och hur den 
påverkas av genetisk variation och variation 
i miljöfaktorer. Flera vanliga hudsjukdomar 
förekommer under speciella levnadsskeden 
och de har en typisk topografisk distribution. 
Troligen har hudsjukdomarna också sina ty-
piska hudmirkobiom. Det är oklart hur nyttiga 
mikroorganismerna är för sin värd och om 
de verkligen är symbiotiska och oskadliga. 
Nyligen har forskarna upptäckt exempel på 
hur värden och mikroben förenar sina krafter 
för att avvärja anfall från en sjukdomsalstrare. 
Den vanligen oskyldiga bakterien Staphylo
coccus epidermidis kunde hindra den pato-

Figur 3. Mikrobiom: låg biodiversitetFigur 2. Mikrobiom: hög biodiversitet 

Figur 1. Likenifierade knäveck: vid atopiskt eksem 
likenifieras hudområden ofta som följd av kronisk 
skavning.

Figur 4. Primär impetigo på kinden hos en ung man 
(blandinfektion med Staphylococcus aureus och  
Stapyhylococcus pyogenes).
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gena bakterien Staphylococcus aureus från 
att kolonisera och bilda biofilmer på huden 
(Figur 4).

Hudens mikrobiom och hur det förändras 
på ett patognomont sätt har varit föremål 
för speciellt intresse när nya metoder för 
diagnostik och behandling har tagits fram. 
Påvisade förändringar i mikrobiomet vid 
hudsjukdomar, som atopiskt eksem och 
psoriasis, har dessutom bidragit till större 
förståelse för sjukdomarnas patofysiologi. 
Eftersom det har konstaterats att hudens 
mikrobiom förändras bland annat vid stör-
ningar i hudens permeabilitet och immunför-
svar, kan man anta att sådana förändringar 
också kan ses vid maligna hudtumörer. För-
ändringarna har hittills varit karaktäristiska 
för ett visst hudområde eller en viss hud-
sjukdom, och detta faktum kan eventuellt 
i framtiden utnyttjas för diagnostik av hud-
sjukdomar. Förändringar i hudmikrobiomet 
kan dessutom mätas mycket känsligt, och 
därför kan metoderna eventuellt användas 
för tidig diagnostik (12–15).

Biodiversitet hos hudens 
mikroorganismer
Hudens mikrobiom har i ljuset av nya un-
dersökningsmetoder visat sig vara mång-
skiftande; det omfattar hundratals arter och 
biodiversiteten är enorm. Minskad diversitet 
och mångfald hos de bakteriearter som 
koloniserar huden har konstaterats ha sam-
band med atopi och allergiska sjukdomar. 
Finländska forskningsgrupper har interna-
tionellt sett stått i mikrobiomforskningens 
frontlinje, och de har bland annat publi-
cerat flera undersökningar om sambandet 
mellan minskad biodiversitet och atopiska 
sjukdomar. Atopiska patienters omgivning 
och hudens mikrobiom har vad biodiversi-
teten beträffar konstaterats vara klart mer 
begränsade än hos friska kontroller. I färska 
undersökningar fanns det till exempel ett 
mindre urval bakterier i gruppen gamma-
proteobakterier på atopiska patienters hud. 

Vi har ännu inte helt förstått den patofysio-
logiska bakgrunden till dessa observationer. 
Hos friska människor finns till exempel ett 
signifikant samband mellan mängden bak-
terier av släktet Acinetobacter, som hör till 
gammaproteobakterierna, och cytokinet 
interleukin 10, som dämpar inflammations-
reaktionen. Gammaproteobakterier som 
lever på huden kan eventuellt stimulera T-
lymfocyter och andra försvarsceller till att 

producera denna molekyl som förstärker 
immunförsvaret, och det vore bara ett ex-
empel på sambandet mellan hudens mikro-
organismer och immunförsvaret. Förvärvad 
immunitet som fungerar balanserat behöver 
en stark naturlig immunitet som grund, och 
det kräver fortlöpande aktivering och trä-
ning. Den för huden viktiga naturliga immu-
niteten har inget bestående minne, utan den 
behöver hela tiden mikrobstimulering från 
huden, matsmältningskanalen och andnings-
vägarna. Den immunologiska inlärningen är 
mest effektiv i den tidiga barndomen, men 
den upphör inte ens vid hög ålder.

 Nya undersökningsresultat har understru-
kit det nära samarbetet mellan mikroorga-
nismer och immunförsvar. Utifrån resultaten 
kan man säga att hudens mikroorganismer 
står i ständigt samspel med immunförsvaret 
och att detta samspel kräver ett omfattande 
mikrobiom med stor biodiversitet (16–18).

Framtidsutsikter
De nya undersökningsmetoder som moleky-
lärgenetiken har fört med sig har dramatiskt 
förändrat vårt synsätt på de mikroorganis-
mer som lever på huden. Utifrån vad man 
vet i dag måste mikroorganismerna ses i ett 
helt nytt ljus. 

Mikrobiomforskningen har gett en ny 
uppfattning om hudens fysiologiska funktion 
och hudsjukdomarnas uppkomst, men det 
har också uppkommit nya viktiga frågor om 
förhållandet mellan värden och mikroorga-
nismen och dess betydelse för hudsjukdomar. 
Fastän det står klart att flera dominerande 
mikroorganismer, som till exempel Staphylo
coccusarterna, utgör en stor del av hudens 
mikrobiom, är våra kunskaper om mikro-
organismer som är sällsynta eller som bara 
tillfälligt finns på huden mycket begränsade. 
Det behövs fortfarande mycket forskning 
för att förstå den jämvikt som råder mellan 
immunförsvaret och mikroorganismerna. 
Det är fortfarande till stor del oklart vilka 
faktorer som förändrar mikroorganismernas 
kolonisering av huden och vilket samband 
förändringarna har med till exempel hud-
sjukdomar. Med nya diagnostiska metoder 
har man också lärt sig identifiera tidigare 
okända mikroorganismer på huden, vars roll 
och eventuella patofysiologiska betydelse än 
så länge är höljda i dunkel.

Vi håller på att få en ny bild av mikro-
organismerna på huden och hudens mikro-
biom, och den har visat sig vara betydligt 
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Summary
The skin microbiome – micro-organisms seen under a new light?
A diverse spectrum of microorganisms colonize the skin. It is recognized that most are harmless; some 
may even be useful. The natural defence system and the acquired immune response may change the 
cutaneous microbiome and vice versa, the microorganisms can function within this system as trainers. 
New diagnostic methods have identified previously unknown microorganisms on the skin, and thus 
a new concept is emerging regarding the skin microbiome. Evidence has become available that in skin 
diseases microorganisms may play a role. In (the) future, the skin microbiome may open possibilities 
for the diagnosis and treatment of skin diseases.

mer invecklad och intressant än den tidigare 
uppfattningen. Framtida molekylärgenetisk 
forskning kommer eventuellt att kunna visa 
vilken viktig roll hudens mikrobiom spelar 
för flera hudsjukdomar. Det kan därför hända 
att mikrobiomundersökningar vinner insteg 
inom både diagnostiken och behandlingen 
av hudsjukdomar.
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