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SAMMANFATTAT Varför visar vissa 
individer större benägenhet för parodontit 
än andra? Det är en fråga som en forskar-
grupp i Göteborg vill hitta svaret på.

Parodontit är en av människans vanligaste sjuk-
domar. Cirka 7–10 procent av vuxna anses vara 
uttalat parodontitkänsliga och drabbas av omfat-
tande och tidig förlust av stödjevävnad och tän-
der. Parodontitsjukdomen kännetecknas av in-
flammatoriska processer i gingivalvävnaden som 
svar på en bakterieansamling och är därmed per 
definition en infektionssjukdom. Genom olika 
reaktionsmönster hos leukocyter i parodontit-
lesionen aktiveras mekanismer som är kopplade 
till vävnadsdestruktion och inflammationspro-
cessen medierar därigenom nedbrytning av 
bindvävsfäste och alveolärt ben. Vid parodontit 
råder det således en balans mellan det kroniska 
inflammatoriska svaret och mikroorganismer i 
tandköttsfickan och störning av denna jämvikt 
kan resultera i att sjukdomen förvärras och att 
ytterligare stödjevävnad går förlorad. Parodon-
tit är i de flesta fall en långsamt progredierande 
sjukdom. I figur 1 illustreras en parodontitlesion 
hämtad från autopsimaterial.

Parodontitlesionen
Lymfocyter och plasmaceller dominerar bland 
inflammationsceller i parodontitlesionen. b-cel-
ler förekommer i större andel än t-celler och ge-
nom det faktum att plasmaceller utvecklas från 
b-celler är det givet att b-cells populationen är 
den största cellgruppen i parodontit. Senare års 
forskning har visat att b-celler har många viktiga 
funktioner i infektionsförsvaret. De är viktiga vid 
immunsvaret i parodontit genom så kallade an-
tigenpresentation och har även betydande roller 
i sjukdomsutveckling och vävnadsdestruktion. 
Även om parodontit i grunden är en infektions-
sjukdom har lesionen väsentliga inslag av autoim-

muna komponenter. En stor andel av b-cellerna i 
gingivan är så kallade autoreaktiva b-celler (Cd5/
C19 positiva) med förmåga att producera autoan-
tikroppar mot bland annat kollagen. Parodontit-
känsliga individer har även en större andel auto-
reaktiva b-celler i blod än individer med mindre 
benägenhet för sjukdomen. Samspelet mellan 
olika immunceller i parodontitlesionen regleras 
av olika signalsystem med cytokiner. Interleukin 
(il) 10 ansågs visserligen tidigare vara en anti-
inflammatorisk signal men i dag uppfattas denna 
cytokin som pro-inflammatorisk och har huvud-
sakligen uppreglerande funktioner i immunsva-
ret med markant påverkan på b-celler. 

Ärftlighet
Att det finns en stark ärftlighetskomponent i 
sjukdomskänslighet för parodontit är odiskuta-
belt. Studier på tvillingar har visat att 30–80 pro-
cent av sjukdomsutveckling kan tillskrivas gene-
tiska faktorer. Sedan drygt tio år finns tillgång 
till metoder inom genetikområdet som gör det 
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möjligt att studera avvikelser i arvsmassan med 
avseende på specifika funktioner i infektionsför-
svaret. Flera rapporter har visat samband mellan 
sådana avvikelser (single nucleotide polymorph-
ism; snp) och parodontitförekomst. Dessa asso-
ciationsstudier har däremot inte visat på vilket 
sätt infektionsförsvaret påverkats av olika typer 
av snp. Dessutom är många av studierna inom 
detta område utförda på små patientmaterial.

I vår grupp studerar vi frågor som rör varför 
vissa individer visar större benägenhet för par-
odontit än andra. Patienter med uttalad hög re-
spektive låg känslighet för sjukdomen rekryteras 
och prover från vävnad och blod insamlas för 
analys av cellfunktioner. Vi vill studera hur en 
inflammationsprocess i gingivan skiljer sig mel-
lan individer från dessa grupper och kartlägga 
faktorer som inverkar på den immunologiska 
kontrollen av lesionerna. Destruktion av bind-
vävsfäste och alveolärt ben regleras av cellerna 
i bindvävslesionen.

Förutom ett allmänt samband mellan en il-10- 
associerad snp hos parodontitpatienter har vi 
visat att individer med en så kallade gg-genotyp, 
det vill säga g-allel vid positionen -1087 i båda 
kromosom 1, även har högre andel il-10-inne-
hållande celler i parodontitlesionen. Intressanta 
iakttagelser har även gjorts beträffande betydel-
sen av g- eller a-alleler i denna position inom 
promotordelen av kromosom 1 med avseende på 
funktionen av il-10. Vi har visat att en speciell 
transkriptionsfaktor är viktig för denna process. 
Transkriptionsfaktorns förekomst hos patienter 
som har hög respektive låg känslighet för par- 
odontit ska studeras i kommande studier.

I en nyligen genomförd studie har vi visat att 
patienter med avancerad parodontit har för-
höjda nivåer av så kallade autoreaktiva b-celler i 
blod och parodontitlesion. Av särskilt intresse är 
fyndet av dessa celler i relation till proportionen 
plasmaceller. Samvariationen mellan dessa cell-
populationer indikerar att plasmaceller till stor 
del utvecklas från denna speciella b-cellspopula-
tion. Detta i sin tur kan förklara varför mycket av 
antikroppsfunktionen vid parodontit inkluderar 
autoantikroppar, det vill säga antikroppar rik-
tade mot egen kroppsvävnad.

Periimplantit
Implantatbehandling är en väletablerad och 
vanlig metod vid behandling av patienter med 
partiell- eller total tandlöshet. Den övervägande 
kliniska dokumentationen inom implantatområ-
det vilar på data som speglar procent överlevnad 
av implantat. Trots höga procenttal överlevnad 
förekommer biologiska och tekniska komplika-
tioner vid implantat. Biologiska komplikationer, 
det vill säga processer som påverkar stödjeväv-
naden kring implantat, förekommer i större 
omfattning än vad som hävdats tidigare. I likhet 
med parodontalsjukdomarna gingivit och par- 

odontit, delas sjukdomarna i vävnaderna runt im-
plantat in i mukosit och periimplantit. Analogin 
med tänder ger att tillståndet mukosit motsva-
rar gingivit och diagnostiseras genom att påvisa 
blödning vid sondering och att ingen förlust av 
stödjevävnad har skett. Likaledes identifieras 
periimplantit genom blödning och/eller pus 
vid sondering tillsammans med en säkerställd 
förlust av stödjevävnad (figur 2). Förekomst av 
sjukdomstillstånd, det vill säga prevalens, visas 
genom en tvärsnittsanalys. Det finns få studier 
som genomförts med sådan uppläggning och där 
patienterna undersökts med avseende på dia-
gnosen periimplantit. I en nyligen utförd review 
inom detta område konstaterades att prevalen-
sen för sjukdomen, det vill säga andelen patien-
ter med minst ett implantat som uppvisar tecken 
på periimplantit, varierade mellan 28 och 56 pro-
cent. I detta inkluderas således patienter med få 
respektive många drabbade implantat och med 
varierande grad av stödjevävnadsförlust. Kom-
pletterande information beträffande sjukdomens 
utbredning och svårighetsgrad är nödvändig. Det 
finns även flertal studier som visat att risken för 
periimplantit är större bland parodontitkänsliga 
individer.

Vi har i en serie studier kartlagt förekomst av 
periimplantit genom att i samarbete med Bråne-
markkliniken och avdelningen för oral maxillo-
facial radiologi, identifiera individer med iakt-
tagbar bendestruktion runt implantat. Klinisk 
undersökning av patienter från den identifie-
rade patientgruppen visade starkt samband mel-
lan kliniska tecken på inflammation (blödning 
vid sondering och/eller pus) och röntgenologisk 
benförlust. Utbredning av periimplantit med be-
skrivning av vilka positioner inom käkar respek-
tive brokonstruktioner som är mest drabbade re-
dovisas i kommande arbeten tillsammans med en 
redovisning av graden av stödjevävnadsförlust. 
Vi har även analyserat vävnadsprover från områ-

Figur 2: Kliniska 
(a) och röntgen-
ologiska (b) kän-
netecken på peri-
implantit.
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den med periimplantit. I jämförelse med kronisk 
parodontit vid tänder är periimplantitlesionen 
mer avancerad med en allmänt större inflam-
mationsprocess som tycks sakna avgränsning 
mot underliggande ben och sakna täckning av 
ett fickepitel i den patologiska ficka som bildats 
mellan mukosa och implantatyta. Parodontit och 
periimplantit tycks även skilja sig med avseende 
på cellinnehållet i lesionerna

Experimentella modeller
Experimentella modeller är mycket viktiga för 
att dels bättre förstå mekanismer i infektions-
försvaret under sjukdomsutveckling, dels för 
att kunna testa och värdera olika behandlings-
metoder. Parodontit har studerats experimen-
tellt genom en modell med plackansamling och 
en ligatur som placeras subgingivalt. Ligaturen, 
som i många avseenden liknar en retraktionstråd 
placerad inför avtryckstagning, framkallar ett lo-
kalt trauma. Plackansamling leder till gingival 
inflammation och den kombinerade effekten av 
infektion och trauma leder till vävnadsdestruk-
tion. Ligaturmodellen vid experimentell par-
odontit har använts i mer än 35 år och prövats på 
hund, apa och gnagare (råttor, möss). I det senare 
fallet är det tveksamt huruvida man efterliknar 
en parodontitsjukdom då det inte finns någon 
naturlig benägenhet att utveckla parodontit för 
råttor och möss och att det inte utvecklas någon 
egentlig inflammation som svar på plackansam-
ling. Därför är modellen mer tveksam på dessa 
djur då det mer rör sig om traumatiskt inducerad 
bennedbrytning. Apa och speciellt hund är där-
emot mer lämpade som försöksmodeller. Den 
effekt ligaturmodellen uppnår är att efterlikna 
en »naturlig« parodontit hos människa. Graden 
av vävnadsdestruktion är emellertid beroende 
på ligaturens placering och försökets längd. Pro-
gression av parodontitsjukdom är därför svår att 
studera med denna modell.

Ligaturmodellen har även använts för att stu-
dera periimplantit (faktaruta 1). Här uppkommer 
samma frågor som vid experimentell parodontit 
och i de flesta fall har modellen använts på hund. 
Till skillnad från den beskrivna tidigare model-
len vid parodontit har vi lyckats utveckla meto-
den att studera själva sjukdomsutvecklingen vid 
periimplantit. I korthet går modellen ut på att 
framkalla vävnadsdestruktion genom placering 
av ligatur under mukosakanten samtidigt med 
plackansamling. När önskvärd omfattning av 
benförlust uppnåtts (cirka 30–40 % benförlust 
runt implantaten) avlägsnas alla ligaturer. Plack-
ansamling fortsätter under cirka sex månader. 
Under denna tid fortsätter sjukdomen att utveck-
las och denna period av »spontan« progression är 
således unik och erbjuder stora möjligheter att 
studera faktorer som inverkar på graden av de-
struktion och mekanismer som är involverade i 
nedbrytningsprocessen. Vi har visat att progres-

sionen av periimplantit skiljer sig mellan olika 
typer av implantat. Inte bara ytråheten hos im-
plantatet tycks spela in utan även på vilket sätt 
implantatets yta har modifierats. Implantat med 
en relativt slät yta tycks visa mindre benägenhet 
för fortsatt »spontan« progression än andra ytor. 
Det finns således möjligheter att testa eventu-
ella risker med nyutvecklade implantatytor med 
denna modell.

Spontanprogressionsmodellen är även an-
vändbar för experimentell parodontit på tänder. 
Genom att använda histologiska tekniker med 
markörer även på biopsimaterial från hund kan 
vi kartlägga mekanismer i nedbrytningsproces-
ser både med avseende på bindväv (matrix-me-
talloproteinaser: mmp) och på ben (osteoklaster 
aktiverade via Receptor Activator of Nuclear fac-
tor Kappa-B Ligand; rank-l). Tillsammans med 
analyser av biopsimaterial från humanstudier 
som beskrivits ovan kan vi förstå de mekanismer 
som styr vävnadsdestruktiva processer vid pro-
gression av såväl parodontit som periimplantit.

Vävnadsintegration till implantat
Forskargruppen har sedan 20 år även studerat 
vävnadsintegration till implantat. Vi har kart-
lagt slemhinnan som omger tandimplantat och 
beskrivit skillnader och likheter med tandens 
gingiva. Förutom mjukvävnadsintegration mot 
implantat av titan har vi även studerat inläkning 
mot olika keramiska material och guldlegeringar. 
Gränsen mellan slemhinnan och implantatet 
består av en 2 millimeter hög epitelial del och 
en cirka 1 millimeter hög bindvävszon. Epitelet 
liknar i många avseenden kontaktepitelet vid 
tänder medan bindvävens uppbyggnad i områ-
det intill implantatet skiljer sig i flera avseenden 
från den supra-alveolära bindväven vid tänder. 
Implantatytan saknar rotcement och bindvävs-
fibrer kan inte förankras mekaniskt som fallet är 
med bindvävsfästet vid tänder.

Även om egentligt mekaniskt fäste saknas för 
bindväv mot implantatytan, talar vi ändå om 
bindvävsintegration, det vill säga en biologisk 
mekanism som effektivt håller kontakt mellan 

FAKTA 1. SPONTANPROGRESSIONSMODELLEN

Spontanprogressionsmodellen för att framkalla 
vävnadsdestruktion går i  korthet till så här: 
 
n Ligatur placeras under mukosakanten samtidigt med 
plackansamling.

n När man uppnått önskvärd benförlust tas samtliga 
ligaturer bort.

n Plackansamlingen fortsätter i cirka 6 månader och 
under den tiden fortsätter sjukdomen att utvecklas.

n Perioden av »spontan« progression är unik och ger 
forskarna stora möjligheter att studera faktorer som 
inverkar på graden av destruktion samt mekanismer som 
är involverade i nedbrytningsprocessen.
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långsmala, utsträckta fibroblaster i bindväven 
och ytan på implantatet. Om inte denna integra-
tion etableras efter inläkning kan epitelet fort-
sätta att migrera apikalt och därigenom påverka 
även integrationen mellan ben och implantat. 
Vi har visat hur denna bindvävsintegration eta-
bleras och hur titan och aluminium- och zirco-
niumbaserade keramiska material visar bättre 
egenskaper för läkning än guldlegeringar. Det 
fungerande tandimplantet omges således av en 
effektiv slemhinnebarriär vars dimensioner av 
epitel och bindvävskontakt tillsammans utgör 
en så kallad biologisk bredd och läkningsproces-
sen som ska resultera i denna barriär tar flera 
veckor.

Integration av hård- och mjukvävnad till im-
plantat ska ses som en helhet. Förändringar i 
mjukvävnadsbarriären påverkar området mel-
lan implantat och ben. Osseointegration är en 
dynamisk process och skapas genom nybildning 
av ben i gränsområdet till implantatet. I de flesta 
fall tar denna process flera veckor. I vår grupp 
studerar vi mekanismerna vid framför allt den 
tidiga delen av osseointegrationsprocessen. Vi 
använder experimentella modeller med olika ty-
per av implantatytor samt benområden med va-
rierande kvantitet och kvalitet. Vi använder även 
modellsystem med olika typer av belastning och 
analyserar inläkning i vävnad med olika bener-
sättningsmaterial.
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