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■ ■ ■  Redan om några år kan tandvården använda sig av avancerad genteknik
och en långt driven individualiserad profylaktik. Med ett DNA-chip stort som ett
frimärke kan tandläkaren år 2010 snabbt ta reda på om patientens genuppsätt-
ning innehåller anlag för karies, parodontit och andra sjukdomar. Chipet kan
också analysera sammansättningen av mikrofloran i munhålan. Med denna
information kan tandläkaren individualisera behandlingen som också kan
innefatta individuellt producerade läkemedel.
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I
vetenskap

jakten på den ”multifaktoriella” orsaken till ka-
ries har vi analyserat salivprotein för salivpro-
tein, bakterie för bakterie, kostfaktor för kost-
faktor, etc. Trots långa listor av potentiella sa-

livproteiner, bakterier och kostfaktorer kan vi
fortfarande inte ange vad som garanterar tandlä-
karen framgång i sitt arbete [1]. Patienternas pro-
blem hänförs därför ofta till generella faktorer
som t ex brister i kost och munhygien.

Millenie- och paradigmskifte

På 2000-talet tacklas problemet annorlunda (fig
1). Istället för faktor-för-faktor analyseras all arvs-
massa i en enda analys [2, 3]. Med DNA-chip
rankas de för karies och parodontit mest betydel-
sefulla generna och utifrån dessa ”sjukdomsge-
ner” utvecklas diagnostik och läkemedel. Profylax
och behandling skräddarsys sedan från individens
uppsättning av sjukdomsgener [2].

I kartläggningen av genetiska orsaker till sjuk-
dom kan vi komma att stöta på samband mellan
tand- och folksjukdomar, som fetma, hjärt-kärl-
sjukdom och diabetes. Vid en närmare analys av
involverade gener kan det också visa sig att olika

individer med samma sjukdom och symtom ska
placeras i grupper med olika behandlingsstrategier.

Idag är det närmast så att ”klinikerns kompe-
tens” är den viktigaste faktorn vid bedömning av
en patients risk att utveckla kariessjukdom [1].
Klinikerns sammanvägda bild av kariesskador, fis-
suranatomi och övriga munförhållanden förutsä-
ger framtida karies bättre än traditionella saliv-
och bakterietest. Även om tandläkarna utifrån ak-
tuellt antal diagnostiserade kariesangrepp är duk-
tiga på att gissa antalet framtida kaviteter [4] är
målet att riskgruppera patienterna innan symto-
men på sjukdom blivit alltför tydliga.

Hugoprojektet och DNA-chips

År 2003 beräknas de över 100 000 generna i män-
niskans arvsmassa vara kartlagda [Hugoprojektet;
2]. En del av dessa gener skiljer i bokstavskod
(sekvens) mellan personer och kan vara orsak till
olika sjukdomar (s k sjukdomsgener). Redan idag
är cirka hälften av dessa gener tillgängliga i offent-
liga databaser.

DNA-chip är en teknik för att identifiera sjuk-
domsgener (fig 2; [3]). DNA-chip har ett frimär-

Figur 1. Identifiering av sjukdomsgener för utveckling
av ny profylax och terapi för tandsjukdomar. Kart-
läggningen av människans arvsmassa (Hugoprojektet)
möjliggör identifiering av sjukdomsgener, dvs gener
som skiljer i bokstavskod (sekvens) mellan friska och
sjuka personer. Kunskapen om sådana sjukdomsgener
används i sin tur för att utveckla diagnostik och läke-
medel för en individualiserad profylax och terapi.

Figur 2. Identifiering av sjukdomsgener med DNA-chip. DNA från friska
och sjuka personer märks med var sin färg och binds till DNA-chip med
syntetiska genkopior av människans arvsmassa. Avvikelser i färgmönstren
avslöjar gener med sekvensskillnader mellan friska och sjuka personer
(s k sjukdomsgener).
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kes storlek och innehåller syntetiska DNA-kopior
av människans arvsmassa. Principen för DNA-
chipets funktion är att det avläser skillnader i
DNA-sekvensen mellan provet och syntetiskt
DNA som finns bundet till chipets yta. När provet,
märkt med färgämne, binds till de DNA-sekvenser
som finns på chipet bildas ett färgmönster som
kan avläsas optiskt och bearbetas av dator till en
sammanställning över de gensekvenser som finns i
provet.

DNA-chip kan också användas för att avläsa vil-
ka gener som aktiveras i en cell (DNA➞RNA➞pro-
tein) och hur dessa gener svarar på olika faktorer,
t ex hur en spottkörtelcell svarar på läkemedel eller
metabola faktorer eller vilka gener som aktiveras i
en och samma celltyp från en frisk respektive sjuk
person. Principen är att cellens RNA färgmärks
och sedan analyseras som vid identifiering av sjuk-
domsgener (fig 2). På detta sätt kartläggs sjuk-
domsmekanismerna ytterligare och man kan ana
hur framtidens forskare arbetar med flöden av
gener och deras samverkan snarare än med ensta-
ka gener [3].

Inom ramen för Hugoprojektet kartläggs också
bakteriers arvsmassa. Detta möjliggör använd-
ningen av DNA-chip också för diagnostik av bak-
teriesamhällena i munnen. I framtiden kan alltså
DNA i ett plack- eller salivprov bindas till ett chip
med syntetiskt DNA specifikt för olika bakterier.
Istället för tidskrävande renodlingar och jäsningar
av oändliga rader av bakteriestammar överblickas
då bakteriesamhällena i en enda analys.

Kariesgener kodar för bakteriebindande
PRP-proteiner

Vi har identifierat två gener på kromosom 12 som
tycks kunna förklara varför vissa personer är mer
benägna än andra att utveckla kariessjukdom (fig
3; [5]). Dessa s k kariesgener (PRH1/PRH2) kodar
för fem typer av ett PRP-protein som vidhäftar
bakterier till salivfilmen på tandytan.

PRP-proteinet, som tillhör en av de i saliven
rikligast förekommande proteinfamiljerna, har
många olika funktioner. I proteinets ena ände
finns negativt laddade aminosyror som växelver-
kar med kalcium och ansvarar för proteinets ad-
sorption till hydroxiapatit och dess positiva effekt
på re- och demineralisering. I proteinets andra
ände finns två aminosyror, ProGln, som hos de
flesta personer binder skyddande normalflorabak-
terier till tanden. Individuella skillnader i amino-
syrasekvens i den bakterievidhäftande delen av
PRP-proteinet kan emellertid leda till adhesion av
olika bakterier.

En av de fem PRP-typerna, Db (med 21 extra
aminosyror), är typisk för personer med mycket
karies och stark vidhäftning av S  mutans [5]. De
andra PRP-typerna (PRP-2 etc) är typiska för per-
soner med lite karies och stark vidhäftning av nor-
malflorabakterier, som streptokocker och Actino-
myces-arter.

Redan i slutsatsen av den s k Vipeholmsunder-
sökningen står att läsa om genetiska skillnader
som möjlig förklaring till att vissa personer aldrig
utvecklade karies trots frekvent intag av toffee-
karameller [6]. Tvillingstudier har visat att en-
äggstvillingar utvecklar liknande mönster av kari-
essjukdom även när de växer upp under olika för-
hållanden [7]. Man har också lyckats avla fram
rått- och musstammar som är benägna respektive
obenägna att utveckla karies.

Kariesgener, medfödd immunitet
och läkemedel

Då PRP-proteinet korrelerar med kariesbenägenhet
kan det ha flera egenskaper relaterade till s k med-
född immunitet, dvs protein- eller cellfunktioner
som reglerar bakteriekolonisationen på slemhinnor.

Figur 3. Kariesgener kodar för salivproteiner som vidhäftar kariesbak-
terier. Hos personer med lite karies kodar specifika gener (PRH1/PRH2)
för PRP-varianter (t ex PRP-2) som vidhäftar skyddande streptokock-
och Actinomyces-arter ur normalfloran (S). Personer med mycket karies
kännetecknas av Db-varianten (med 21 extra aminosyror) som vidhäftar
kariesbakterier (S mutans; Sm), antingen direkt eller indirekt via
S mutans-bindande agglutinin.
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Utöver bakterieadhesion innehåller PRP-prote-
inet funktioner som aktiveras via spjälkning av
proteinet med enzymer från den normala strepto-
kockfloran (fig 4; [8]). Spjälkningen frigör en pen-
tapeptid, ArgGlyArgProGln, som i laboratoriemil-
jö visar intressanta egenskaper; via ProGln-delen
frisätter peptiden bundna Actinomyces-bakterier
och via aminosyran Arg höjer den pH i plack. pH-
höjningen är resultatet av att Arg metaboliseras till
ammoniak av den normala streptokockfloran.

Både adhesion och det lokala pH-värdet är vik-
tigt för att reglera biofilmens sammansättning av
bakterier. Ett neutralt pH-värde gynnar normal-
florans metabolism och växt, ett surt pH-värde
gynnar kariesbakterier som mutansstreptokocker
och laktobaciller.

Alltså, PRP-proteinet innehåller peptider med
adhesionshämmande och pH-reglerande effekter
och vilka aktiveras i symbios med normalfloran.
Dessa peptider kan komma att utvecklas till läke-
medel.

Biofilmer, adhesionstyper
och cellulär mikrobiologi

Via adhesion, metabolism och signalering mellan
bakterier skapas en biofilm av munbakterier (fig␣ 5;
[9, 10]). Medan antibiotika angriper bakteriens
metabolism kan kunskap om adhesion och signa-
lering möjliggöra nya sätt att motverka bakteriein-
fektioner (och resistensutveckling mot antibioti-
ka).

Adhesion mellan bakterier medieras av Gal-
NAcß, som är en vanlig kolhydrat på ytan av plack-
bakterier och våra egna celler (fig 5). Vi har kon-
struerat syntetiska GalNAcß-strukturer i syfte att
kontrollera bakteriekolonisation, och i kliniska
försök visat att sådana adhesionshämmare kan på-
verka plackbildningen [10].

Utöver biofilmens artrikedom rymmer varje
bakterieart flera adhesionstyper (fig 5; [10]). Vissa
adhesionstyper skulle kunna favorisera uppkom-
sten av bakteriesamhällen med sjukdomsframkal-
lande egenskaper respektive växelverka med slem-
hinne- och försvarsceller på ett sätt som leder till
sjukdom.

Bakterieadhesion kan nämligen orsaka en kas-
kad av händelser i slemhinne- och försvarscellerna
(fig 6; [10, 11]). Exempelvis kan cellens skelett av
aktinmolekyler påverkas så att fagocytos förhind-
ras eller dess beteende ändras så att bakterier tillåts
passera in i cellen eller vävnaden. Bakterieadhesion
leder också till signalmönster av cytokiner som
antingen ökar eller minskar graden av inflamma-
tion. Denna forskning kallas cellulär mikrobiologi
och möjliggör nya synsätt på inflammationssjuk-
domar som t ex parodontit och ulcerös kolit [11].

Figur 4. Läkemedelsliknande peptider från PRP-
proteinet. Streptokocker i normalfloran bär ett enzym
(prolylendoproteas) som spjälkar PRP-proteinet till
pentapeptiden ArgGlyArgProGln med pH-höjande
och adhesionshämmande egenskaper.

Figur 5. Plackbakterier binder till GalNAcß-strukturer
i biofilmen. Många bakteriearter binder till sockerar-
ten galaktosamin (GalNAcß) och inom en art finns
flera adhesionstyper, dvs stammar (Ad1 och Ad2)
som binder till olika delar av GalNAcß-molekylen
(t ex röd eller gul sida). Denna molekyl finns också
på ytan av slemhinne- och försvarsceller, varför
plackbakterier också adhererar till dessa celler.
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Tand- och folksjukdomar
– nya samband på 2000-talet ?

Potentiella samband mellan tand- och folksjukdo-
mar, som t ex hjärt-kärlsjukdom, ägnas alltmer
intresse [12]. Ateroskleros (”åderförkalkning”),
som nu anses vara en kronisk inflammation och
den viktigaste bakomliggande faktorn vid hjärt-
kärlsjukdom, visar statistiska samband och över-
lappande signalmönster (cytokiner) med par-
odontit [12].

Vi har nyligen funnit att ett glykoprotein, s k
agglutinin [5], som medierar adhesion och aggre-
gering av S  mutans i saliv är identiskt med protei-
ner som på makrofagers yta städar kroppen på
”dåliga blodfetter”. Även kariessjukdom kan där-
för komma att uppvisa samband med olika sys-
temsjukdomar.

Ojämlikhet i tandsjukdomar
– 2000-talets utmaning ?

Idag är karies hos svenska tonåringar skevt fördelat
med många friska och ett färre antal (cirka 10 %)
sjuka (fig 7; [13]). I våra egna studier [5] av svens-
ka tonåringar är idag bakterieadhesion (fig 3) star-
kare kopplad till kariesbenägenhet än traditionella
markörer som t ex laktobacill- och mutanstal,
sockerintag, munhygien och fluor. Vidare är vissa
skyddsfaktorer i kosten starkare kopplade till karies
än sockerintag och munhygien.

Dagens skeva kariesfördelning understryker be-
hovet av individanpassad profylax och behandling
och ett möjligt genomslag av genetiska faktorer i
populationen. Gårdagens kariesbild med många
sjuka medförde lika profylax till alla, t ex fluor-
sköljningar. Därför saknas idag egentlig kunskap
om hur personer med mycket respektive lite karies
ska handläggas på ett optimalt sätt.

En utmaning för 2000-talet är att identifiera de
genetiska och livsstilsberoende faktorer som be-
tingar dagens kariesbild. En lika stor utmaning är
att utforma individuellt anpassade och kostnads-
effektiva program för profylax [14].

Kariesvaccin – realitet eller dröm?

Dagens sjukdomsbild med en mindre grupp med
relativt grav karies eller parodontit accentuerar
frågan om vaccin mot dessa sjukdomar. Idag finns
metoder att skapa kraftiga och bestående anti-
kroppssvar och med modern DNA-teknik kan
man ”klippa” bort eventuella biverkningar asso-
cierade med potentiella antigen.

Vaccineringen kan antingen bygga på stimule-
ring av slemhinnans immunsystem eller lokal ad-
ministration av antikroppar mot de sjukdoms-
framkallande mikroorganismerna. Antikroppar
mot adhesionsmolekyler hos S mutans har nyligen
producerats i tobaksplantor och visats kunna för-
hindra kolonisation av S mutans när de penslas på
tandytor [15]. I framtiden kan därför antikroppar
och antigen komma att administreras via födoäm-
nen tillverkade med DNA-teknik, s k ”functional
food”.

Det kvarstår emellertid att identifiera de grupper
av bakterier som orsakar karies (och parodontit)
för att effektivt förhindra sjukdom och inte bara
vissa bakteriearters kolonisation. Bland dessa grup-
per av bakterier bör man sedan identifiera gemen-
samma antigen eller cocktails av olika antigen. Yt-
terligare en viktig aspekt är att utveckla förfinade
metoder för diagnostik av tidiga sjukdomssymtom
respektive individer med förhöjd sjukdomsbenä-
genhet. På så sätt kan vaccin riktas till de personer
som med säkerhet behöver särskild behandling.

Figur 6. Adhesion påverkar slemhinne- och försvarscellers beteende
beroende på bakteriens adhesionstyp (Ad1 eller Ad2).  Bakterieadhesion
kan antingen förhindra försvarscellers fagocytos genom att påverka
cellens skelett av aktinmolekyler eller dess genavläsning eller lura slem-
hinneceller till aktiv transport av bakterier in i cellen. De adhesionstyper
(Ad1 och Ad2) som binder till olika GalNAcß-innehållande molekyler på
ytan av slemhinne- och försvarsceller kan aktivera olika sådana processer
och leda till olika signalmönster.
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Tidiga kariesskador och komplexa
mönster av information

Att registrera tidiga kariesangrepp (eller parodon-
tala skador) blir en viktig del av framtida strategier
för individuella profylaxprogram. Idag utvecklas
laser- och fluorescenstekniker för att i en sorts
ögonblicksbild förstora upp kariesangreppen
[16]. Med sådana ”förstoringsglas” kan vi få en
fullständigare bild av kariessymtomen medan de
är reversibla och på ett kontrollerat sätt avläsa
effekten av behandlingen.

Komplexa mönster av kariesskador och genetis-
ka respektive livsstilsfaktorer måste också kunna
överföras till exakta risktal. Idag finns kraftfulla
matematiska metoder för att väga samman infor-
mation ur komplexa datamönster som annars är
omöjliga att tolka direkt [17]. Istället för sådana
exakta och sammanvägda provvärden för flera
faktorer har vi hittills använt förenklade gränsvär-
den för enstaka faktorer, t ex mutansmiljonär eller
inte. På så sätt förloras en stor del av den möjliga
informationen.

Framtida profylaktik
– ett exempel år 2010

Ett tandläkarbesök år 2010 kan inledas med att en
laserkamera läser av patientens kariesskador som
överförs till ett datorprogram (fig 7). Via ett själv-
illustrerande datorprogram informeras patienten
om genetiska tester och efter dennes godkännande
tas ett salivprov (med epitelceller) för analys av ett
15-tal gener. Analyser görs också av saliv- och
mikrobiologiska, liksom av livsstilsberoende, fak-
torer som överförs till samma datorprogram.

Datorprogrammet väger samman den kom-
plexa informationen till exakta risktal för karies
och parodontit utan att information förloras. Ut-
ifrån informationen individualiseras profylax och
terapi som sedan följs, t ex genom att laserkame-
ran avläser patientens kariesbild.

I en något senare framtid kan profylax och tera-
pi komma att individualiseras så att den exakt
passar patientens uppsättning av sjukdomsgener.
Kanske också att detta sker med hänsynstagande
till patientens anlag för folksjukdomar som t ex

Figur 7. Diagnostik av riskindivider år 2010. Vid framtida tandläkarbesök kan information om livsstil, kariesska-
dor och sjukdomsgener analyseras med nya metoder. Med kraftfulla datorprogram vägs informationen samman
till exakta risktal för olika kategorier av patienter. Längre in i framtiden kan kunskapen om sjukdomsgener leda
till en för individen skräddarsydd profylax och terapi.
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fetma, hjärt-kärlsjukdom och diabetes. Kanske
påverkas också tandläkarens framtida yrkesroll.

English summary

Caries genes and prophylaxis in the 21st century
Nicklas Strömberg, Ingegerd Johansson
Tandläkartidningen 2000; 92 (2): 36–42

Advanced DNA techniques will in a few years
find their use in preventive dentistry. Using DNA-
chips (also called microarrays) about the size of a
postage stamp, the dentist will in the year 2010 be
able to rapidly tell if the patient´s genome contains
genes for caries, periodontitis and other diseases.
The oral microbial communities may also be
analysed using DNA-chips. Based on this infor-
mation, the dentist will ultimately be able to pro-
vide individually designed preventive strategies
and drugs.

Key words: caries, genome, DNA-chip, preven-
tion
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