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Muciner utgör ramverket
i munhålans försvarsbarriär
� Torsdagen den 28 november 2002 försvarade Claes Wickström avhandlingen
”muc5b from the oral cavity – Identification of ’insoluble’ assemblies and putative
regulatory proteolytic events” vid Malmö Högskola för avläggande av odontologie
doktorsexamen.

Syftet med avhandlingen var att studera de stora glykoproteiner, så kallade
muciner, som utgör ramverket för den skyddande slemfilm som täcker den orala
slemhinnan. Det dominerande gelbildande mucinet i saliv är muc5b. Både dess
struktur och interaktioner med andra komponenter i det skyddande nätverket
studerades.

Fakultetsopponent var professor Arie van Nieuw Amerongen, Department
of Oral Biochemistry, acta – Vrije Universiteit, Amsterdam. Huvudhandledare
under avhandlingsarbetet har varit professor Ingemar Carlstedt vid Institutionen
för cell- och molekylärbiologi, bmc, Lunds universitet.
autoreferat

claes wickström, odont dr, Malmö Högskola, Malmö

vetenskap & klinik ● claes wickström

godkänt för publicering 9 januari 2003



53tandläkartidningen årg 95 nr 6 2003

Munhålans försvarsbarriär

Munhålan är en unik miljö med närhet till
den yttre världen och med gränser mel-
lan hård- och mjukvävnad. Munslem-

hinnan utsätts kontinuerligt för mekaniska på-
frestningar och skyddas av en slemfilm som härrör
från saliven. Slemmet är en gel – ett ”gelé” – som
består av långa, flexibla, trådliknande mucinmole-
kyler som flätats in i varandra. I slemfilmen åter-
finns en mängd andra komponenter och det är
oklart hur detta komplexa nätverk är sammansatt
och hur de olika komponenterna interagerar med
varandra. Det är inte heller klarlagt hur de stora
oligomera mucinerna syntetiseras och modifieras
före sekretion samt hur dessa modifieringar influ-
erar försvaret av den orala slemhinnan.

Mucinerna byggs upp av en proteinkedja från
vilken kolhydratstrukturer i form av så kallade
oligosackarider strålar ut ungefär som borsten i en
flaskborste. Kemiskt är mucinerna därför glyko-
proteiner, men de skiljer ut sig som en speciell
grupp genom sin mycket höga molekylvikt och
genom att de innehåller så många olika oligosack-
aridstrukturer. Flera mucinenheter binds samman
med svavelbryggor till kedjor som varierar i längd
från ungefär en till tio mikrometer. Muciner ka-
rakteriseras också av repetitiva sekvenser av
aminosyrorna serin-treonin-prolin (stp), där oli-
gosackariderna är bundna till serin och treonin.
Två biokemiskt distinkta muciner har isolerats
ifrån saliv, mg1 och mg2 (även kallat muc7) där
mg1 huvudsakligen är en produkt av genen
muc5b. Proteinet muc5b är den gelbildande kom-
ponenten i saliv.

Ett muc5b nätverk som retentionsplats
för andra komponenter
Förutom att smörja den orala slemhinnan funge-
rar ett nätverk av muciner som en retentionsplats
för andra komponenter i försvaret av munhålan.
muc5b (mg1) interagerar med icke gelbildande
proteiner som sIgA, laktoferrin och lysozym och
lokaliserar dessa proteiner till tandytor och slem-
hinnor. Komplex mellan mg1 och amylas, prolin-
rika proteiner, stateriner och histatiner har också
rapporterats (Iontcheva et al, 1997). Även muc7
interagerar till viss del med muc5b (Wickström et
al, 2000) vilket är intressant då muc7 uttrycker en
specifik sockerstruktur, sialyl-Lex, som kan funge-
ra som en ligand för neutrofiler (Prakobphol et al,
1998). muc7 interagerar också med andra protei-
ner. Bland annat bildar muc7 tillsammans med
sIgA ett agglutineringskomplex.

Således kan vi föreslå en intressant modell där
muc5b fungerar som en matris för muc7 och på
detta sätt gynna en interaktion mellan bakterier
och neutrofiler till exempel vid en slemhinne-
skada.

Dynamik i nätverket
– selektiv proteolys reglerar egenskaper
Inom ramen för mitt avhandlingsarbete har jag
identifierat och studerat strukturen på muc5b från
saliv. En av de mer intressanta observationerna var
att en stor del av muc5b var ”olösligt” i våra vanli-
ga extraktionsmodeller. Upp till 80 procent av
muc5b från submandibularis/sublingualis uppträ-
der som ett ”olösligt” komplex som kräver reduk-
tion av intramolekylära svavelbryggor för att kun-
na göras lösligt (Wickström et al, 2000). Den bio-
logiska betydelsen av detta helt nya fynd är inte
känd, men muc2 från kolonslemhinna uppvisar
samma fenomen (Herrmann et al, 1999). Helsaliv
uppvisar en mindre andel ”olösligt” muc5b, möj-
ligen beroende på att muc5b från de små körtlarna
är ett mer ”lösligt” mucin. Alternativt sker en de-
gradering av ”olösligt” muc5b ute i munhålan.

Strukturella likheter mellan de gelbildande mu-
cinerna och von Willebrandfaktor (ett väl stude-
rat glykoprotein i koagulationskaskaden) har lett
till spekulationer kring likheter i syntesen mellan
dessa proteiner. En stor del av den n-terminala
änden av von Willebrandfaktorn är involverad i
sammansättningen av proteinet. Denna del (pro-
peptiden) klyvs sedan av och utsöndras tillsam-
mans med det färdiga proteinet. Vi identifierade
ett proteinfragment från n-terminalen av muc5b
som motsvarar propeptiden från von Willebrand-
faktorn (Wickström et al, 2001). Vi kan ännu inte
säga om detta fragment influerar syntesen av
muc5b på samma sätt som propeptiden hos von
Willebrandfaktorn, men pågående studier syftar
till att klarlägga detta.

Vi har dessutom identifierat ytterligare ett n-
terminalt proteinfragment från muc5b från saliv.
Klyvningen sker endast i de ”lösliga” mucinerna
och inte i det ”olösliga” komplexet vilket tyder på
en strukturell skillnad mellan de två populationer-
na (Wickström et al, 2001). Den makromolekyl-
ära strukturen hos de gelbildande mucinerna
skulle därmed regleras av selektiv proteolys – ett
helt nytt koncept som också influerar synen på
dynamiken i det skyddande nätverket.

Kvalitativa skillnader hos muciner i frisk/sjuk
munhåla – komplement till kvantitativa studier
Det skyddande nätverket består av ett komplex av
proteiner. Dess struktur och funktion är mycket
mer intrikat och specifik än vad som tidigare varit
känt. Inter-individuella skillnader i mottaglighet
för vissa sjukdomar skulle kunna förklaras genom
kvalitativa förändringar hos komponenter i detta
nätverk, till exempel muc5b. Skiljer sig till exempel
balansen mellan ”lösliga” och ”olösliga” muciner
mellan en frisk individ och en muntorr patient? En
större kännedom om biosyntes, modifieringar och
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interaktioner hos nyckelproteinerna i nätverket
kommer att leda till en ökad förståelse för varför
försvarsbarriären ibland brister och leder till pato-
logiska tillstånd i munhålan.
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