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Plasminogenaktiveringssystemet
vid gingival inflammation

◗ ◗ ◗ Den 23 maj 2001 försvarade tandläkare Pia Lindberg avhandlingen
”Plasminogen Activators and their Inhibitors in Healthy and Inflamed
Human Dog Gingiva” vid Tandvårdshögskolan i Malmö.

Fakultetsopponent var professor Rutger Persson, Department of
Periodontics, University of Washington.

Syftet med avhandlingen var att kartlägga plasminogenaktiverings-
systemets (PA-systemet) komponenter i gingivan vid olika grader av
inflammation först hos hund och sedan hos människa.
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PA-systemet vid inflammation
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ikPA-systemet är även känt som fibrinolytiska
systemet och har en nyckelroll i upplös-
ningen av proppar i blodkärlen.

Senare tids forskning har visat att PA-systemet
även är verksamt i en hel rad andra både fysiolo-
giska och patologiska processer i kroppen som till
exempel inflammation, sårläkning, kärlnybild-
ning och tumörtillväxt.

Gingivitinducerande bakterier stimulerar vär-
dens inflammationsförsvar till att producera väv-
nadsdestruerande signalämnen och enzymer. Det
är alltså vårt inflammationsförsvar som orsakar
vävnadsnedbrytningen i syfte att avgränsa områ-
det från det som retar det vill säga bakterierna och
deras produkter. Man vet inte riktigt varför vissa
patienter endast utvecklar gingivit medan andra
med samma plackbelastning utvecklar en djupare
inflammation som innefattar även parodontiet,
det vill säga parodontit. En förklaring är sannolikt
graden av inflammationsförsvar och värdens för-
måga att balansera de olika komponenter som är
involverade. Andra faktorer spelar naturligtvis
också in.

När PA-systemet aktiveras bildas enzymet plas-
min från proenzymet plasminogen. Plasmin är ett
enzym som verkar genom att bryta ner vävnad,
men det aktiverar även andra vävnadsnedbrytan-
de enzymer. För att garantera en aktivitet i detta
system finns två plasminogenaktivatorer; tissue
plasminogen activator (t-PA) och urokinase-type
plasminogen activator (u-PA) samt två balanse-
rande plasminogenaktivatorhämmare; plasmino-
gen activator inhibitor type 1 (PAI-1) och plasmi-
nogen activator inhibitor type 2 (PAI-2). (Se sche-
matisk figur.)

Nyligen gjorda studier tyder på att PA-systemet
kan vara involverat i utvecklingen av gingivit och
parodontit eftersom man har funnit höga koncen-
trationer av de olika faktorerna i gingivalvätskan
runt tanden. Det är koncentrationer som kraftigt
överstiger dem i plasma. Dessutom är det visat att
de ökar i koncentration om tandköttet är inflam-
merat.

Metoder
I avhandlingens första studie använder vi oss av in
situ hybridisering på vävnadssnitt tagna på patien-
ter som genomgick gingivectomi som ett led i
behandlingen av sin parodontit. In situ hybridise-
ringstekniken kan påvisa proteinsyntes av ett spe-
ciellt protein på RNA nivå. Vi kunde då visa att
produktionen av både aktivatorer och inhibitorer,
framförallt PA och PAI-2, sker lokalt i gingivan
och då av epitelcellerna och företrädesvis av celler-
na i kontaktepitelet närmast tanden.

För att studera PA-systemet under mer kontrol-
lerade former och vid olika grader av inflamma-

tion ville vi i fortsatta studier använda oss av en
experimentell djurmodell.

Hund är ett väldokumenterat djur när det gäller
studier av parodontit eftersom det har många lik-
heter med människan när det gäller utvecklingen
av parodontit.

I Studie II visar vi att tillgängliga antikroppar
och prober gjorda för att fungera mot humana
antigen och mRNA även kan användas på hund.
Detta öppnar dessutom möjligheten att använda
hund som försöksdjur i studier av PA-systemet
inom andra områden, såsom lokal inflammation,
tumörutveckling och tumörspridning.

Med hjälp av dessa antikroppar och prober
kunde vi sedan i Studie III visa att produktionen
av både t-PA och PAI-2 skedde lokalt i gingivan
hos hund liksom hos människa, framförallt i epi-
telvävnad. Jämfört med frisk vävnad fann vi att
produktionen var kraftigare när vävnaden var in-
flammerad, vilket kan tyda på att dessa faktorer är
involverade vid utvecklingen av parodontit. Den

Figur 1. Plasminogenaktiveringssystemet (PA-systemet).
När PA-systemet aktiveras bildas enzymet plasmin från
proenzymet plasminogen. Plasmin verkar genom att bryta
ner vävnad, men det aktiverar även andra vävnadsned-
brytande enzymer.
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större produktionen av t-PA och PAI-2 var tydli-
gast i epitelvävnaden närmast tanden, i kontakt-
epitelet, som är den vävnad som utgör den första
försvarslinjen mot bakterieangrepp.

Genom att använda en specifik antikropp, som
känner igen PAI-2 bara när den har hämmat ett
proteas, så kallad ”relaxerad” PAI-2, kunde vi i
delarbete IV visa att PAI-2 hade varit aktiv och
verkligen hade agerat som en hämmare av en pro-
teinnedbrytande reaktion även inne i cellen. Vi
visade att detta skedde i de yttre delarna av epite-
let, det vill säga de delar som är mest utsatta för
bakterier och deras metaboliter.

Konklusion
Sammanfattningsvis tyder resultaten på att PAI-2
i funktionen som hämmare av en proteinnedbry-
tande reaktion både inne i cellen och utanför cel-
len, skulle kunna bidra till att upprätthålla den
parodontala balansen.
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