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parodontit – lps fungerar som aktiverare
Parodontit kännetecknas av en inflammations-
reaktion i tandens upphängningsapparat som 
svar på bakterier som normalt finns i munhålan. 
I cellmembranet hos vissa bakterier finns en mo-
lekyl, lps (lipopolysackarid), som känns igen av 
kroppens celler som främmande. En viktig me-
kanism är när lps binds till en mottagarmolekyl 
som kallas tlr (Toll Like Receptor). tlr sitter på 
vita blodkroppars cellmembran, men finns också 
på vävnadsceller som till exempel pdl-celler. Ef-
fekten blir att cellerna börjar producera ämnen, 
bland annat cytokiner och kemokiner, som får 
fler vita blodkroppar att komma till platsen och 
inflammationen är ett faktum. 

Inflammationen är kroppens sätt att skydda sig 
mot bakterierna och syftar till att eliminera dessa, 
vilket dessvärre är svårt. Kroppen är bra på att 
ta hand om infektioner i vävnaden där blodför-
sörjningen är god. I en tandköttsficka, däremot, 
sitter bakterierna skyddade och immunförsva-
ret har svårt att bekämpa infektionen. Även om 
grundorsaken till parodontit är känd vet vi inte 
fullt ut varför vissa personer drabbas och andra 
inte. Patienternas mottaglighet för parodontit 
verkar vara högst individuell. Det är därför vik-
tigt att undersöka om kroppsegna faktorer såsom 
hormonet östrogen kan påverka mottagligheten 
för parodontit (figur i). 

östrogen – mer än ett könshormon  
Att östrogen är ett viktigt hormon under olika 
faser i kvinnans liv, känner de flesta till. Allt från 
könsmognaden under puberte  ten, menscykelns 
olika faser och livmoderns utveckling under gra-
viditeten styrs i stor utsträckning av östrogen. På 
senare tid har det visat sig att östrogen har en rad 
andra funktioner som inte har med den kvinn-
liga reproduktionen att göra. Exempelvis har 
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östrogen en skyddande effekt vid både akuta och 
kroniska hjärnskador. Vidare stimulerar östro-
gen bennybildning och hämmar bennedbrytning 
genom effekter på osteoklaster och osteoblaster. 
Detta förklarar det faktum att kvinnor efter kli-
makteriet är överrepresenterade när det gäller 
osteoporos (benskörhet). Det finns också studier 
som visar på att östrogen stimulerar sårläkning 
och har en skyddande effekt när det gäller tjock-
tarmscancer. Naturligtvis finns även nackdelar 
med östrogen. Bland annat är bröstcancertumö-
rers tillväxt beroende av östrogen.  

Figur i. Grundorsaken till parodontit är en 
inflammationsreaktion som svar på bakteriellt 
plack. Mottaglighet för att få parodontit varierar 
dock kraftigt från person till person. Figuren visar 
faktorer som kan påverka sjukdomsförloppet. 

��AUTOREFERAT�Östrogen påver-
kar gingivan och spelar en roll vid 
utveckling av parodontit. Sam-
tidigt visar det sig att periodontal-
ligamentets celler är delaktiga i att 
starta parodontiten.
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Östrogen
Östrogen är ett steroid-
hormon som finns i 
högst halter hos kvinnor 
under fertil ålder. I 
samband med graviditet 
och ägglossning är 
nivåerna tusenfalt högre 
än normalt. Efter klimak-
teriet upphör östrogen-
produktionen nästan 
helt. 

lps (lipopolysaccarid) 
När inflammation star-
tar, som vid parodontit, 
sker det genom en 
frisättning av en rad 
olika ämnen. Ett av dessa 
är endotoxinet LPS som 
finns i cellmembranet på 
gram-negativa bakterier. 
När bakterien dör fri-
sätts LPS som dels kan 
skada cellerna direkt, 
dels verka genom att 
binda till celler som 
börjar producera protei-
ner som startar inflam-
mationen.  

MOTTAGLIGHET FÖR PARODONTIT
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östrogen verkar genom  
receptorer i cellernas kärnor
Östrogen verkar genom att binda till en östrogen-
receptor (er), som finns i två olika typer: erα och 
erβ. Dessa receptorer finns i olika mängd bero-
ende på celltyp. Det finns stora luckor i vår för-
ståelse gällande de olika östrogenreceptorerna. 
Det finns dock studier som visar att östrogenets 
dokumenterade anti-inflammatoriska effekt me-
dieras via erβ. 

syfte
Det övergripande syftet med studierna i denna 
avhandling var att undersöka östrogenrecepto-
rernas (er) betydelse i parodontiet. Vidare hur 
östrogen via er påverkar frisättningen av cytoki-
ner i pdl-celler som aktiveras med bakterietoxi-
net lipopolysackarid (lps).

metoder
För att svara på frågan om östrogenets påverkan 
på parodontiet har flera olika modeller använts 
(se faktaruta). I fyra av avhandlingens arbeten 
studeras östrogeneffekter på cellnivå genom ex-
periment på pdl-celler, gingivala epitelceller och 
humana endotelceller. I ett delarbete undersöks 
hur östrogenbrist påverkar det parodontala fäs-
tet hos möss. I ett arbete studeras östrogenrecep-
torernas utbredning i den gingivala vävnaden.  

avhandlingens studier
Studie I: PDL-celler får immuncellsegenskaper 
när de utsätts för bakterietoxinet LPS
När bakterieplack bildas i gingivalkanten utsönd-
ras en rad ämnen som immunförsvaret reagerar 
på och en inflammationsreaktion startar. Kliniskt 
ses typiska tecken på detta genom rodnad och 
svullnad. I avhandlingens första delarbete under-
söker vi om en celltyp som normalt finns i par-
odontiet är delaktig i att starta inflammationen.

Periodontalligamentceller (pdl-celler) finns 
i bindväven som ligger mellan rotcementet och 
käkbenet. Dess viktigaste funktion är att bilda 
de kollagena fibrer som bygger upp tandfästet 
i pdl. I den första delstudien var syftet att un-
dersöka om pdl-celler är delaktiga när det gäller 
att starta inflammation. Dessutom studeras hur 
östrogen påverkar pdl-cellerna. Resultaten visar 
att pdl-celler, efter stimulering av lps, drastiskt 
ökar produktionen av cytokinerna il-6 och mcp-
1. Effekten dämpas inte av östrogen. lps påver-
kar inte pdl-cellers normala funktioner. Därmed 
visas att inte bara immunceller utan också pdl-
cellerna spelar en aktiv roll för att inflammatio-
nen ska starta.  

Studie II: Östrogenbrist hos honmöss  
leder inte till parodontit 
Sedan tidigare är det känt att östrogenbrist hos 
mus leder till benskörhet. Östrogen har därmed 
en viktig effekt på benmetabolism. För att stude-

FAKTA. VETENSKAPLIGA METODER

ra effekten av östrogen i parodontiet opererades 
de östrogenproducerande äggstockarna bort på 
en grupp av honmöss. Tändernas fästenivå hos 
denna grupp jämfördes med en kontrollgrupp 
med normal östrogenproduktion (figur ii). Efter 

Östrogenreceptor (er)
Östrogen måste för att 
fungera binda till en 
östrogenreceptor som 
finns i två olika typer, 
ERα och ERβ, och sitter i 
cellkärnan. Mängden 
östrogenreceptorer och 
receptortyp skiljer sig 
beroende på celltyp och 
lokalisering. Till exempel 
finns mycket ERα i 
livmoderns slemhinna 
och i hjärnans hypotala-
mus medan ERβ finns i 
njurar, hjärta och lung-
or. I gingivala epitelcel-
ler och PDL-celler är ERβ 
den dominerande recep-
torn. 

Figur ii. Till vänster ses två stycken mandibler från möss. De mäter cirka 
fem mm från incisiv till ramus. Till höger ses ett infärgat sagitalsnitt på 
musens första respektive andra molar. Den alveolära benhöjden mäts från 
emalj-cementgränsen (c-e) till det approximala alveolära benets högsta 
punkt (a.c.). 

Cellstudier (studie i, iii, iv och v)
För att utvinna pdl-celler används tänder som extrahe-
rats på ortodontisk indikation. I direkt samband med 
extraktionen skrapas bitar av rothinna av som sedan 
odlas ut i cellodlingsskålar under mycket kontrollerade 
förhållanden. Efter ungefär tre veckor täcker de odlade 
pdl-cellerna hela skålens botten.  

Ovariektomi (studie ii)
För att studera östrogens effekter på möss används en 
metod där äggstockarna opereras bort. Musen bedövas 
och sövs och därefter görs två mindre snitt i musens buk. 
Äggstockarna kan därefter lokaliseras och opereras bort. 
Genom ingreppet upphör produktionen av östrogen helt. 
Eventuella effekter jämförs på genetiskt lika möss med 
intakt östrogenproduktion. 

pdl-celler utvinns från extraherade tänder.

c-e

a.c
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Figur iii. Immunohistokemisk och immunocytoke-
misk infärgning av ERα och ERβ. I den övre panelen 
ses ER i biopsier tagna i gingivan (vit linje motsvarar 
50 μm). Uppe till vänster ses kraftig ERβ-infärgning 
medan ingen signal ses för ERα (uppe till höger). 
Samma mönster kan ses på gingivala epitelceller 
(nedre panelen).

Figur iv. När gingivala epitelceller behandlas med 
höga doser av östrogen (e2) minskar deras förmåga 
att dela sig. Effekten accentueras med högre östro-
gendos. 

 *p < 0.05 
**p < 0.01 
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sex veckor avlivades mössen, mandibeln togs ut 
och urkalkades. Därefter snittades mandibeln i 4 
μm tunna sektioner. Tandfästet utvärderades se-
dan genom att den alveolära benhöjden mättes. 
Resultaten visade att det inte var någon skillnad 
på tandfästet mellan de två grupperna. Då ingen 
av grupperna utvecklade tandlossning kan ingen 
säker slutsats dras om östrogenets eventuella ef-
fekter på tandfästet.

Studie III: Arvet kan avgöra östrogenets  
anti-inflammatoriska effekt
Syftet var att se hur östrogen påverkar en grupp 
av inflammationsproteiner som kallas kemo-
kiner. Dessa proteiner har en viktig funktion i 
den tidiga fasen av inflammation. Kemokinerna 
signalerar till vita blodkroppar, till exempel mo-
nocyter, som sedan vandrar från blodbanan till 
inflammationsstället. Denna mekanism, då celler 
vandrar mot en högre koncentration av ett ämne, 
kallas kemotaxis. När kemokiner utsöndras ac-
celereras alltså rekryteringen av inflammations-
celler till det inflammerade stället. Resultaten 
visar att östrogen påverkar pdl-cellers produk-
tion av kemokiner, men mönstret är komplext. 
Ett kemokin (ccl3) hämmas av östrogen medan 
ett annan kemokin (mcp-1) förblir oförändrad. 
För ett tredje kemokin (rantes), som rekryterar 
t-celler, skilde produktionen sig åt beroende på 
vilket genetiskt ursprung cellerna hade. Detta ty-
der på att östrogen verkar både pro- och anti-in-
flammatoriskt och att det genetiska ursprunget 
kan påverka östrogenets funktion.

Studie IV: ERβ är den dominerande 
östrogenreceptorn i gingivan
Som tidigare nämnts finns det två olika recepto-
rer (mottagarmolekyler) som östrogen kan bin-
da till i cellen: erα och erβ. Östrogen har olika 
effekter beroende på vilken receptor den binder 
till. Vissa funktioner medieras via erα medan 
andra medieras via erβ. Syftet var att undersöka 
vilken eller vilka östrogenreceptorer som finns i 
odlade gingivala celler och i tandköttsbiopsier. 
Vävnadsprov från både friska och inflammerade 
ställen undersöktes. 

Resultaten visar att erβ är den dominerande 
östrogenreceptorn i gingivan. Mönstret går igen 
både på odlade celler och på vävnadsprover 
från patienter (figur iii). Tätheten av östrogen-
receptorerna skiljer sig inte åt när man jämför 
vävnadsprov från inflammerade ställen med 
vävnadsprov från friska ställen. Vid höga doser 
av östrogen minskar förmågan att dela sig hos 
gingivala epitelceller. Studien visar att östrogen 
verkar genom erβ i tandköttet och att höga öst-
rogenhalter minskar gingivala epitelcellers för-
måga att dela sig (figur iv).

Studie V: Bakterietyp avgör inflammationssvar
pdl-celler producerar olika mängder av inflam-
mationsproteinet il-6, beroende på vilket lps 
de behandlas med. lps från den parodontitas-
socierade bakterien P. gingivalis orsakar ingen 
il-6-produktion i pdl-celler, medan lps från 
tarmbakterien E. coli ökar il-6-produktionen 
med cirka 30 gånger. Effekten verkar involvera 

ERβ ERα
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Figur v. lpS från E. coli får pdl-cellerna att producera 
trettiofalt mer il-6 i jämförelse med den obehand-
lade kontrollen. Om man minskar produktionen av 
kväveoxid (nO) genom att blockera bildningen med 
l-name minskar il-6-produktionen med cirka 30 pro-
cent. Däremot har östrogen inte någon effekt.
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kväveoxid (nO) (figur v). När enzymet, som be-
hövs vid bildandet av nO, blockerades minskade 
il-6-produktionen som svar på E. coli lps med 
30 procent, vilket indikerar att nO är inblandat i 
il-6-produktionen.

resultat
Sammanfattningsvis visar studierna att östro-
gen, sannolikt via erβ, påverkar parodontiets 
celler på flera olika sätt. Östrogen utövar både 
effekter som kan tolkas som skyddande (minsk-
ning av produktionen av inflammationsprotei-
ner) men också effekter som kan innebära redu-
cerat skydd (till exempel hämning av gingivala 
epitelcellers celldelning). Studierna bidrar med 
ny kunskap om den biologiska betydelsen av 
östrogen i parodontiet. Denna kunskap utgör en 
viktig grundbult för att förstå hur förändringar i 
produktion av östrogen kan påverka utveckling 
av parodontit.

»Studierna bidrar med ny kunskap om 
den biologiska betydelsen av östrogen 
i parodontiet.« 
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➤ Att restaurera en tand är en vardagsrutin inom 

tandvården som sällan eller aldrig ifrågasätts. Att 

ifrågasätta, skulle beröra själva kärnan inom yr-

ket. Inom professionen reflekterar vi sällan kri-

tiskt över begreppet »drilling and filling«. Men 

det gör andra; I en ledare i The Lancet 2009 [1] 

beskrevs den odontologiska professionen på föl-

jande sätt: »Dentists have also taken little inte-

rest in oral health, preferring to treat rather than 

prevent oral disease.« En månad senare provoce-

rade British Dental Journal [2] sina läsare genom 

att fråga om oral hälsa och tandvård var fören-

liga. Och nu publicerar vi en serie av artiklar som 

fokuserar på restauration av en tand. Är detta 

rent vansinne?Nej, det är det inte. Att restaurera eller icke 

restaurera är ett kliniskt beslut som vi tar flera 

gånger varje dag, och som får livslånga följder 

för patienterna. Ibland kan restaurationen vara 

ett steg för att främja oral hälsa, då som ett kom-

plement till orsaksinriktad och förebyggande be-

handling. I de nordiska länderna håller vi i dag 

såklart inte med uttalandena i nämnda ledare, ef-

tersom tonvikten på förebyggande åtgärder och 

att inte restaurera tidiga kariesskador hos oss har 

lett till en dramatisk minskning av kariespreva-

lensen. Restaurering av kariesskador är självfal-

let fortfarande en viktig behandling och adhesiva 

fyllningsmaterial har skapat förutsättningar för 

mindre invasiv reparativ vård som torde öka den 

mekaniska hållbarheten hos både tand och fyll-

ning.
De separata artiklarna i denna serie kommer 

att följa nedanstående resonemang (figur i):
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Efter att ha diagnostiserat kariesrisk eller kari-

esskador hos en patient måste vi ta ett beslut om 

behandling. Den kan omfatta orsaksinriktad och 

förebyggande behandling, restauration eller till 

och med extraktion. En naturlig utgångspunkt 

i en serie artiklar om tandrestaurationer är be-

slutsfattande och analys av konsekvenserna av 

att restaurera kontra konsekvenserna av att inte 

restaurera, med speciell hänsyn till icke-invasiv 

behandling. Då ett beslut att restaurera är fat-

tat, kommer fokus att ligga på preparation av en 

kavitet som passar det aktuella fyllningsmateria-

let, och helst även till kariesskadan, emalj- och 

dentinbonding samt materialegenskaper. Kli-

niska rutiner för att uppnå optimal fyllnings-

kvalitet kommer att vara ett centralt ämne, och 

restauration av rotkaries hos äldre kommer att få 

särskild uppmärksamhet. Slutligen, och kanske 

mest relevant, kommer fyllningens överlevnad 

i munnen att analyseras och diskuteras. Denna 

serie av artiklar omfattar inte behandling och fö-

rebyggande av dentala erosioner eller bett med 

omfattande slitage som kan kräva särskilda be-

handlingsmetoder.Vi vet alla att en frisk, icke restaurerad tand är 

att föredra och att metoder för att bibehålla en 

frisk tand frisk finns tillgängliga. Vi vet också att 

vi inte lyckas förebygga och stoppa karies hos alla 

våra patienter. Reparativ behandling är alltså att 

ta till, när allt annat har misslyckats. När väl ett 

beslut att laga är taget, är det av stor betydelse att 

patientkooperation och kvaliteten på fyllningen 

blir optimala för att maximera tandens och fyll-

ningens livslängd

NordISKT TEmA 2011Att restaurera en tand
– är det bra medicin? 

Figur I. Fokus och begräns-
ningar i temat »Att restaurera 
en tand«. Diagnostik och risk-
bedömning är viktiga områden 
som bara delvis berörs inom 
detta tema. Termerna »icke-
invasiv« och »icke-operativ« 
används båda, men har samma 
innebörd.
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Några reflektioner kring karies, fyllningstek-

nik och livslängd hos fyllningar kan komma väl 

till pass när man funderar på huruvida fyllningar 

är bra medicin vid behandling av karies.
Om fyllningar och deras överlevnad:

n Anledningen till att utföra den första fyllning-

en i en tand är karies. Nästa gång är det oftast 

sekundär karies (figur ii) [3, 4, 5, 6].

n Vid preparation av klass ii-kaviteter (då grann-

tandsskydd inte används), blir den intilliggan-

de tandytan skadad i cirka två tredjedelar av 

fallen. Om tandytan är frisk från början dubb-

leras kariesrisken vid en skada jämfört med om 

ytan inte skadas vid preparationen [7].

n En fyllning har ingen påverkan på utveck-

lingen av primär eller sekundär karies [8], och 

patienter med förhöjd kariesrisk förlorar sina 

fyllningar i snabbare takt [6].
n Fyllningars livslängd är begränsad. Hälften av 

tuggbelastade kompositfyllningar ersätts efter 

cirka fem till sju år [9, 10]: Begreppet »perma-

nenta fyllningar« existerar inte.
n Tandläkare spenderar merparten av sin kli-

niska tid till att behandla tidigare restaurerade 

tänder [11].
Om progressionshastighet hos karies  

och icke-invasiv behandling:
n Karies utvecklas i allmänhet ganska långsamt 

[12, 13] och vi har tämligen lång tid på oss att 

stoppa progressionen och minska kariesrisken 

[14].
n Förebyggande åtgärder kan minska kariesinci-

densen [15].
Om vikten av fyllningsmaterial:

n Historiska data visar att fyllningar i amalgam 

normalt kan ha betydligt bättre livslängd än 

komposit [10]. Det har skett en betydande ut-

veckling av tandfärgade material och tillhö-

rande tekniker. Användningen av amalgam är 

nu mycket begränsad, och formellt förbjuden i 

Danmark, Sverige och Norge.
n Materialval och bindningstekniker har mindre 

inverkan på fyllningars överlevnad än egen-

skaper hos patient och operatör [6, 16]. För 

klass v-kaviteter gjorda på andra indikationer 

än karies, har man emellertid nyligen påvisat 

ett samband mellan bindningsstyrkor mätt in 

vitro och klinisk överlevnad av restaurationer 

[17].

Att restaurera en tand är ibland ett nödvändigt 

förfarande och därmed en ingrediens i »god 

medicin«, förutsatt att vi kontrollerar sjukdo-

men och gör en adekvat restauration. Nu när allt 

detta är klart, kan det vara dags att njuta av den 

första artikeln under detta tema »Att restaurera 

en tand«.  Trevlig läsning!
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Figur II. Orsaker till fyllningsterapi [6].
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