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Skelettet i käkar och annorstädes
En benhård vävnad fylld av liv och rörelse både vid hälsa och sjukdom

2. Bencellernas reaktion på inflammatoriska processer

§    Benvävnaden i skelettet remodelleras ständigt. I en del ben sker detta mer 
omfattande än i andra. En inflammatorisk process i skelettet (periapikal osteit, 
osteomyelit) eller i nära anslutning till skelettet (parodontit, reumatoid artrit, 
lossnande ledproteser) leder till förändringar i den normala remodelleringen. 
I de flesta fall ser man kliniskt att benet försvinner (osteolys), men hos vissa 
patienter visar röntgenbilden i stället en förtätning i skelettet (sklerotisk 
reaktion).

Den osteolytiska reaktionen beror på ökad benresorption orsakad av 
stimulering av osteoklaster och ses oavsett om inflammationen orsakats av 
en infektion (periapikal osteit, parodontit), en autoimmun process (reumatoid 
artrit) eller av främmande material (proteslossning).

I denna översikt beskrivs i korthet den inflammatoriska processen i en 
inflammerad gingiva och dess effekter på epitel och extracellulär matrix. 
Därefter beskrivs mer ingående hur molekyler i den inflammatoriska processen 
interagerar med benets celler samt vilka cytokiner och andra signalsubstanser 
som kan stimulera eller hämma osteoklastbildning och hur dessa molekyler 
åstadkommer sina effekter.

Kliniska studier som belyser betydelsen av de resorptionsstimulerande 
molekylerna beskrivs också. Slutligen ges en sammanfattning av nya tekniker för 
att studera samband mellan variationer i gener och sjukdomar samt hur dessa 
tekniker börjat användas inom parodontitforskningen för att studera sjukdomens 
molekylärgenetiska patogenes.
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 Benresorption – – –                         Benbildning

Benvävnaden i skelettet är en vital vävnad som 
ständigt under livet genomgår olika cykler av 
bennedbrytning och benbildning i så kallade 

remodelleringsenheter. I Tandläkartidningen num-
mer 8, 2004 [1] beskrevs hur benbildande och ben-
nedbrytande celler bildas och regleras av hormoner, 
mekanisk belastning och lokala signalsubstanser som 
cytokiner och neuropeptider. Vid fysiologisk remo-
dellering hanterar bencellerna informationsflödet så 
att benbildningen är lika stor som benresorptionen 
och vi behåller den benmassa som skapats under 
uppväxten (Figur 1). Vid patologiska tillstånd, till 
exempel över- eller underproduktion av hormoner 
eller andra signalsubstanser, sätts kontrollen av re-
modelleringen ur spel. Det kan leda till förlust av 
benmassa antingen generellt i skelettet som vid os-
teoporos eller lokalt som vid parodontit, periapikal 
osteit, reumatoid artrit eller metastaserande maligna 
tumörer (Figur 1). Hos andra patienter kan det leda 
till förtätning av benmassan  i samtliga ben som vid 
osteopetros eller lokalt som vid vissa inflammato-
riska tillstånd (sklerotiserande periapikala osteiter 
och sklerotiserande osteomyelit) och ibland vid vissa 
metastaser (främst vid prostatacancer). En vanlig 
uppfattning är att dessa olika kliniska uttryckssätt 
(Figur 2) beror på att vid förlust av benmassa (osteo-
lys) har osteoklaster stimulerats, medan vid förtät-
ning av benmassa (skleros) har osteoblaster stimu-
lerats av olika signalsubstanser från de patologiska 
processerna. Den cellulära förklaringen är dock inte 
så enkel (Figur 1).

Minskad benmassa är oftast följden av ökad resorp-
tion men kan också bero på minskad benbildning. 
När man kunnat studera remodellering histologiskt 
vid inflammation eller maligna tumörer har man 
vid kliniskt osteolytiska tillstånd funnit både ökad 
benresorption och bennybildning, men resorptionen 
har dominerat (Figur 1). Det är detta som radiologer 
utnyttjar när man letar efter metastaserande osteo-
lytiska tumörer i skelettet. De isotoper som används 
vid scintigrafiska undersökningar upptas i skelettet 
i samband med benbildning. Undersökningar visar 
alltså inte primärt resorptionsaktiviteten, även om 
de ofta används för att avslöja kliniskt osteolytiska 
reaktioner (Figur 3). För att diagnostisera parodontit 
behöver vi inte använda scintigrafi men i några fall 
har man gjort det i försök att få en uppfattning om 
sjukdomens aktivitetsgrad. Det visade sig då att de 
patienter som hade högt upptag av isotop svarade 
bäst på antiinflammatorisk behandling.

Patienter med ledproteser drabbas ibland av pro-
teslossning på grund av benförlust kring protesde-
larna (Figur 3, 4). Benförlusten initieras av en in-
flammation som framkallats av materialet. I likhet 
med andra inflammatoriska tillstånd i anslutning 
till skelettet, leder den till en lokal osteolys. När den 
skeletala reaktionen studeras histologiskt kan man 

se tecken på kraftig resorptionsaktivitet men även 
hos dessa patienter finns områden med ökad benny-
bildning (Figur 4) vilket visar att det på cellulär nivå 
oftast är en blandning av ökad resorption och ökad 
benbildningsaktivitet vid inflammatoriska processer 
(Figur 1).
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Figur 1 a-d. a) Under fysiologiska förhållanden pågår en ombyggnad (remodel-
lering) av skelettet som initieras av osteoklaster och fullföljs av osteoblaster. 
Vid fysiologisk remodellering bildar osteoblaster lika mycket nytt ben som 
osteoklaster brutit ned och processen är i balans. 
 b) Vid vissa patologiska tillstånd rubbas balansen så att fler osteoklaster bryter 
ned mer ben än vad osteoblaster förmår nybilda. Det kan ske lokalt vid till 
exempel parodontit och reumatoid artrit eller i anslutning till metastaserande 
maligna tumörer. Processen kan även vara generell och orsaka osteoporos.
 c) Vissa mutationer i gener som är involverade antingen i bildandet av osteo-
klaster, eller i dessa cellers funktion, leder till en oförmåga att bryta ned ben 
samtidigt som benbildning är oförändrad.
 d) Vid vissa tillstånd dominerar benbildningen och leder till lokal skleros.

a

Figur 2. Periapikala osteiter (apikal parodontit) mani- 
festerar sig oftast som en ökad nedbrytning av käkben 
(vänstra bilden; fylld pil). Ibland leder dock den inflam- 
matoriska processen till ökad benbildning, så kallad 
skleros (högra bilden; streckade pilar). 
(Bilderna har vänligen ställts till förfogande av professor Göran Sundqvist.)

b

c

d
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När vi kliniskt ser en sklerotisk reaktion i skelet-
tet kan det bero antingen på minskad resorption 
eller ökad benbildning. Ökad benmassa på grund 
av minskad resorption är nästan alltid generell och 
beror på osteopetros. Osteopetros manifesterar sig 

ofta i käkarna och leder då till svåra infektioner, 
svårigheter med tandframbrott, abnorm utveckling 
av käkarna, frakturer och så småningom till tandför-
luster. Det finns många molekylärgenetiska meka-
nismer som kan leda till osteopetros vilket inte minst 
visas av att vissa patienter saknar osteoklaster medan 
andra kan bilda osteoklaster om än med bristande 
funktion. 

Som framgår av Figur 2 ser vi ibland lokal ökad 
skleros vid vissa periapikala osteiter. Reaktionerna 
beror inte på defekt resorption utan den vedertagna 
uppfattningen är att den ökade benmassan beror på 
ökad benbildning (Figur 1). Även vid inflammato-
riska tillstånd i leder förekommer både osteolytiska 
och sklerotiska reaktioner, mest uttalat genom den 
periartikulära bennedbrytning som drabbar patien-
ter med reumatoid artrit och den benpålagring som 
också kan ses i anslutning till de lytiska områdena 
(Figur 5). På samma sätt reagerar skelettet vid os-
teomyeliter med antingen en klinisk bild av osteolys 
eller skleros. Den skeletala reaktionen vid marginal 
parodontit tycks dock enbart inskränka sig till en 
klinisk bild av osteolys, även om scintigrafisk analys 
tyder på att att även dessa patienter har lokalt ökad 
osteoblastisk aktivitet. 

Ökad kärlbildning, ansamling av leukocyter 
och frisättning av inflammationsmediatorer
Vid kroniskt inflammatoriska tillstånd bildas en stor 
mängd nya blodkärl genom att  signalsubstanser som 
påverkar tillväxten av de endotelceller som bildar 
kärlen frisätts tillsammans med signalsubstanser 
som reglerar att cellerna bildar tubuli (Figur 6). Det 
leder till ökad genomblödning av det inflammerade 
området och klassiska symtom på inflammation 
som värme och rodnad. I det inflammerade området 
frisätts också andra signalsubstanser som leder till 
att kärlen vidgas och permeabiliteten ökar, vilket i 
sin tur leder till ett annat klassiskt symtom, svull-
nad. Endotelcellernas biologi förändras också vid 
inflammation så att leukocyter av olika slag kan fästa 
sig till dessa och så småningom krypa ut ur kärlen 
och in i omgivande vävnad (Figur 6). Genom dessa 
processer kommer den extracellulära vävnaden att 
innehålla ansamlingar av leukocyter (vid kroniskt 
inflammatoriska tillstånd framför allt lymfocyter 
och makrofager) samt så kallade inflammatoriska 
mediatorer. Viktiga funktioner hos mediatorerna är 
deras förmåga att påverka funktioner hos inflam-
mationsceller och kärlen. De bidrar på så sätt till de 
oerhörda mängder av processer som deltar i inflam-
matoriska och immunologiska reaktioner som sker 
i en inflammerad vävnad (Figur 6). De inflamma-
toriska signalsubstanserna kan också påverka celler 
där den inflammatoriska reaktionen äger rum vilket 
leder till olika patologiska förändringar i dessa organ. 
I käkarna påverkas fibroblaster i gingivan och rothin-

Figur 3 a–b. a) Patienter med pro-
teslossning visar i mer avancerade 
stadier tydliga tecken på benför-
lust i anslutning till protesen 
(vita pilar). I ett scintigram ses 
i området med kraftig benförlust 
på röntgen ett mycket kraftigt 
upptag av isotop (svart pil) som 
indikerar hög metabol aktivitet.
b) Bilderna visar en höftledsprotes 
där patienten har fått besvär. 
Kliniskt har den börjat visa tecken 
på lossning men röntgenbilden 
visar inte någon tydlig nedbryt-
ning av ben. Med hjälp av scinti-
grammet ser man en kraftigt ökad 
metabol aktivitet (svart pil) som 
visar på en hög metabol aktivitet. 
(Bilderna har vänligen ställts till 
förfogande av docent Anders Rydh.)

a

b

Figur 4 a–b. Histologisk bild av 
femur och angränsande inflam-
matorisk process mellan benet 
och protesen från en patient som 
omopererats på grund av lossnan-
de ledprotes. a) Här ses ett stort 
antal resorptionslakuner och ett 
par osteoklaster. b) I figur b ses en 
osteoklast som resorberar ben och 
som primärt är orsaken till förlust 
av ben och lossnandet. I en annan 
del av benet ses aktiva benbildan-
de osteoblaster och nybildat ben 
utanpå det gamla. 
(Bilderna har vänligen ställts till 
förfogande av dr Mark Perry.)
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nan samt celler i benvävnaden. Detta leder till olika 
kliniska manifestationer som är sekundära till den 
inflammatoriska reaktionen.

Inflammatoriska signalsubstanser härrör till stor 
del från lokal produktion i olika infiltrerande leuko-
cyter. Molekylerna kallas för cytokiner och är pep-
tider som bildas lokalt och nästan alltid också har 
sin verkan lokalt (Figur 6). Cytokiner kan bildas av 
samma cell som påverkas av dem och denna typ 
av signalering kallas autokrin kommunikation. Ofta 
bildas de av celler som påverkar angränsande celler. 
Signaleringen kallas då parakrin kommunikation. I 
motsats till hormoner som frisätts av olika körtlar 
läcker de lokalt bildade cytokinerna nästan aldrig 
ut i kärlen för att kunna påverka celler i mer avläg-
set belägna vävnader. Det finns dock undantag; en 
cytokin som kallas interleukin-6 (il-6) har en extra 
aminosyrasekvens som leder till att den exporteras 
och cirkulerar i blodet för att bland annat påverka 
lever och hjärna via så kallad endokrin signalering. 
Genom denna mekanism inleds i levern syntes av en 
stor familj av proteiner, som frisätts till blodet och där 
bildar dels de så kallade akut-fasproteinerna och dels 
proinflammatoriska substanser som prokallikrein, 
kininogen och koagulationsfaktorer. Det är också 
via endokrint signalerande il-6 i hypotalamus som 
temperaturcentrum påverkas och patienter med in-
flammation utvecklar feber.

Det finns en mycket stor mängd olika cytokiner 
som bildar ett antal underfamiljer – interleukiner, 
koloni-stimulerande faktorer, tumörnekrotiserande 
faktorer, kemokiner och interferoner. Några av dessa 
kan påverka benceller och är involverade i de föränd-
ringar som vi ser i käkbenet hos patienter med apikal 
eller marginal parodontit.

Förutom cytokiner som bildas av leukocyter i den 
inflammerade vävnaden finns det en annan grupp av 
inflammatoriska signalsubstanser som läcker ut från 
blodkärlen. Dessa faktorer har bildats i levern som 
en del av akutfasproteinsvaret och diffunderar ut i 
den inflammatoriska processen som en följd av den 
ökade kärlgenomsläppligheten (Figur 6). Så länge de 
cirkulerar i blodet är de inaktiva, men de aktiveras lo-
kalt i den inflammatoriska process i vilken de läckt ut. 
Viktiga sådana substanser är molekyler som bildats i 
kallkrein-kinin- och koagulationssystemen.

Bradykinin och kallidin är kända för effekter på 
kärldilatation och kärlpermeabilitet men även för 
en smärtframkallande effekt som bidrar till ytterli-
gare ett kardinalsymtom på inflammation, smärta. 
Vår grupp har visat att dessa molekyler även har 
osteotropa effekter. Koagulationssystemet aktiveras 
vid blödningstillstånd och bidrar genom fibrinutfäll-
ning till blodets koagulation. Extravaskulär fibrinut-
fällning, utan samband med blödning, förekommer 
dock också vid vissa patologiska tillstånd, till exem-
pel kronisk inflammation. Vilken roll fibrin spelar 

Figur 5. Röntgenbild av handen
hos en patient med reumatoid artrit. 
På grund av av kronisk inflammation i 
ledkapseln har det intilliggande benet 
remodellerats så att benvävnad för-
svunnit (fyllda pilar). I en annan del har 
processen varit omvänd; en förändring 
av remodelleringen har skett så att ökad 
mängd ben bildats (skleros; streckad pil). 
Dessa förändringar, tillsammans med 
förändringar i ledband leder till felställ-
ningar i lederna.
(Bilden har vänligen ställts till 
förfogande av docent Anders Rydh.) 

Figur 6. I en inflammatorisk process förändras kärlen, vilket leder till ökad ut-
vidgning och genomtränglighet. Det leder till ett vätskeutflöde, vävnaden ökar 
i volym och blir vätskefylld. Dessutom stimuleras proliferation av endotelceller 
och fler kärl bildas (angiogenes). Den ökade genomträngligheten gör att bland 
annat proteiner i kallikrein-kinin- och koagulationssystemen läcker ut i  inflam-
mationsprocessen. Proteinet Hagemanfaktorn är avgörande för aktivering av 
de två kaskadsystemen. Den aktiva Hagemanfaktorn aktiverar prokallikrein så 
att enzymet kallikrein kan klyva loss små peptider, bradykinin och kallidin, från 
kininogener. Peptiderna aktiverar specifika kininreceptorer på målceller. Hage-
manfaktorn aktiverar koagulationskaskaden så att protrombin kan aktiveras till 
trombin. Trombin kan sedan klyva fibrinogen till fibrin som bildar ett nätverk 
av proteiner. Trombin kan också aktivera specifika receptorer på målceller, till 
exempel osteoblaster. Aktivering av osteoblaster med bradykinin, kallidin eller 
trombin leder till att de stimulerar benresorption. Inflammationsprocessen 
invaderas också av olika leukocyter som bland annat frisätter signalmolekyler, 
cytokiner. Dessa påverkar specifika receptorer på målceller, till exempel osteo-
blaster för att stimulera benresorption. En av cytokinerna, interleukin-6 (il-6) 
frisätts till blodet där det cirkulerar och påverkar leverceller att bilda de så kal-
lade akutfasproteinerna (prokallikrein, kininogen och koagulationsfaktorer). il-6 
påverkar även termoregulatoriskt centrum i hypotalamus vilket leder till feber.
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vid dessa tillstånd är oklart. Aktivt trombin (en förut-
sättning för fibrinutfällning) har dock under senare 
år visat sig även påverka celler och vi har funnit att 
detta enzym har förmåga att signalera till benceller 
(Figur 6).

 Kininer och koagulationsfaktorer är molekyler 
som inte primärt är involverade i immunologiska 
reaktioner utan är betydelsefulla för de basala ospe-
cifika inflammatoriska reaktioner som organismer 
utan immunsystem kan klara sig med.

Kininer, trombin och cytokiner påverkar målceller 
genom receptorer på målcellernas yta. Det svar som 
de åstadkommer beror inte bara på hur de bildas utan 
även på hur receptorerna regleras och fungerar. De 
har alla var sin especifik receptor och olika typer av 

receptorer skiljer sig åt markant när det gäller recep-
torns principiella struktur och intracellulära signale-
ring. Mekanismerna är ännu inte kända i detalj.

Resorption av alveolärt ben och tandlossning 
– aktivering av osteoklaster
Det bakteriella placket (biofilmen) på tandytor leder 
till att vita blodkroppar (polymorfkärniga neutro-
filer, pmn) ansamlas i den gingivala bindväven för 
att sedan vandra ut genom epitelet till tandkötts-
fickan. Där utgör de den första försvarslinjen mot 
den bakteriella attack som placket utgör (Figur 7). 
Utöver pmn-celler ansamlas även andra leukocyter 
som lymfocyter och makrofager och som en följd 
frisätts stora mängder cytokiner och andra inflam-
mationsmediatorer.

Förutom det synnerligen komplicerade samspel 
mellan vita blodkroppar som förmedlas av cytokiner 
och inflammationsmediatorer leder den inflamma-
toriska processen också till förändringar i de normalt 
förekommande cellerna i vävnaden (Figur 7). Epitel-
cellerna i tandköttsfickan stimuleras till tillväxt och 
histologiskt ser man ett nedväxande epitel. Dessutom 
leder inflammationen till ökad nedbrytning av den 
extracellulära matrixen i gingivan och rothinnan på 
grund av att proteinspjälkande enzymer från makro-
fager frisätts ut i matrixen och att fibroblaster i gingi-
van och rothinnan omprogrammeras av cytokiner så 
att de också frisätter vävnadsnedbrytande protein-
spjälkande enzymer. När extracellulära matrixprotei-
ner (framför allt kollagena fiber av typ i, men även ett 
stort antal icke-kollagena matrixproteiner) brutits 
ned av de frisatta enzymerna fagocyterar makrofager 
och fibroblaster fragmenterade matrixproteiner för 
att sedan intracellulärt fullständigt slå ut dem.

Det hävdas ibland att proteinspjälkande enzymer 
från bakterier i placket är viktiga för nedbrytning 
av extracellulär matrix i gingiva och kanske också i 
rothinnan. Många bakterier har förvisso enzymer 
med kapacitet att slå ut proteiner i matrixen och vid 
en del abscesser är det sannolikt att de också deltar i 
vävnadsnedbrytningen och varbildningen. Det finns 
dock inga övertygande bevis för att sådana bakteriella 
enzymer deltar i nedbrytning av extracellulär matrix 
i gingiva och rothinna vid gingivit och parodontit.

Även om proteinspjälkande enzymer från leuko-
cyter och gingivala fibroblaster är betydelsefulla för 
nedbrytning av extracellulär matrix i gingiva och rot-
hinna kan varken dessa enzymer eller de bakteriella 
enzymerna i bakterieplacket bidra till nedbrytning av 
benvävnaden. För att detta ska ske krävs det att ben-
resorberande celler, osteoklaster, bildas lokalt (Figur 
7). Det anförs ibland att osteoklaster inte är ansvariga 
för förlusten av alveolärt ben vid parodontit eftersom 
man så sällan ser ett ökat antal osteoklaster i benet 
hos patienter med parodontit. Av etiska skäl är det 
omöjligt att följa det histopatologiska förloppet i 
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Figur 7. Inflammationsprocessen i en gingiva leder till sekundära föränd-
ringar i celler i epitel, bindväv och käkben. Proliferation av epitelceller 
stimuleras i tandköttsfickans botten. Den extracellulära matrixen (huvud-
sakligen bestående av kollagena fibrer) i gingiva och rothinna bryts ned 
med hjälp av proteolytiska enzymer som frisätts dels från makrofager och 
dels från katabolt aktiverade fibroblaster. Vid marginal parodontit ses alltid 
en osteolys (försvinnande av ben), aldrig skleros, vilket beror på lokal akti-
vering av osteoklaster, vars enkärniga prekursorcell (monocyt/makrofag) 
härstammar från de infiltrerande leukocyterna.

Figur 8.
Histologisk bild 
som visar ett 
mycket stort 
antal blodkärl 
och infiltrerande 
leukocyter i en 
gingivit. Den 
översta delen 
av käkbenet ses 
till höger och på 
dess yta ses en 
stor mängd inflammatoriskt framkallade osteoklaster.
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parodontiet hos parodontitpatienter med biopsier. 
Därför saknas riktiga studier av osteoklastförekomst 
vid parodontit hos människa.

Eftersom osteoklaster är de enda celler som kan 
resorbera ben och eftersom inflammatoriska proces-
ser i andra vävnader också leder till osteoklastisk 
bennedbrytning finns det inga skäl att anta att det 
alveolära benet skulle minska på ett hittills okänt sätt 
hos parodontitpatienter. Vid andra sjukdomar med 
stark benförlust på grund av ökad resorption är det 
också ofta svårt att enbart räkna antal osteoklaster 
som ett mått på resorptionsaktivitet; ett nog så bra 
mått är antalet lakuner som osteoklaster genererat 
(Figur 4). En enskild osteoklast kan förflytta sig över 
benytan och åstadkomma många lakuner. Det är 
också viktigt att påpeka att resorption av ben som 
framkallats av inflammation sker oavsett inflamma-
tionsprocessens etiologi: Vid parodontit, periapikal 
osteit och osteomyelit orsakas inflammationen av 
en infektion, vid reumatoid artrit av en autoimmun 
process och vid lossnande ledproteser av främmande 
material. Vid experimentell parodontit hos olika djur 
är det som regel inga problem att histologiskt se att 
den alveolära benförlusten beror på osteoklaster. I 
figur 8 kan man se ett stort antal osteoklaster på det 
alveolära benet i anslutning till kronisk ospecifik 
inflammation i gingivan. Detta preparat härrör från 
en mink med parodontit.

Den inflammatoriskt orsakade förlusten av ben-
vävnad som ibland inträffar hos patienter med led-
protes beror på ökat antal osteoklaster (Figur 4).

Prostaglandiners effekt på benresorption
Prostaglandiner upptäcktes på 1930-talet som en akti-
vitet som kunde extraheras ur seminalsekret och där-
för antogs komma från glandula prostata. Man visste 
inte då vilken slags molekyl som det var fråga om, bara 
att den kunde påverka glatt muskulatur. Senare har det 
visat sig att det var en fettsyra och epokgörande forsk-
ning vid Karolinska Institutet har inte bara klarlagt 
att det finns många olika slags prostaglandiner, utan 
också hur de bildas och bryts ned samt vilka effekter de 
har på olika celler. Det dröjde dock ända till 1970-talet 
innan man fann att de har stor betydelse vid inflam-
matoriska processer. Man fann nämligen då att alla 
så kallade ”non-steroidal anti-inflammatory drugs” 
(nsaid:s), oberoende av kemisk struktur hämmade 
bildning av prostaglandiner. Fram till dess visste man 
inte alls hur denna grupp av läkemedel utövade sina 
anti-inflammatoriska effekter. Verkningsmekanismen 
för nsaid:s är att hämma enzymer som är involverade 
i syntesen av prostaglandiner. 

 Prostaglandiner är ett fettsyraderivat. Därmed 
är de en helt annan typ av molekyl jämfört med 
cytokiner, kininer och koagulationsfaktorer. I stort 
sett alla fettsyror är bundna antingen till triglyce-
rider eller till cellmembranernas fosfolipider. Vilka 

fettsyror som finns i dessa strukturer bestäms av vår 
diet. En av många olika fettsyror i fosfolipidskiktet är 
arakidonsyra (Figur 9). Vid inflammatoriska proces-
ser aktiveras enzymet fosfolipas som kan spjälka loss 
arakidonsyra ur membranet. Fettsyran omvandlas 
sedan snabbt inne i celler via två enzymer som kal-
las cyclooxygenas-1 och -2 (cox-1, cox-2). Metabo-
literna omvandlas sedan till olika prostaglandiner 
som prostaglandin e2 (pge2), pgi2 och tromboxan 
a2 (txa2). De har en mycket kort halveringstid och 
verkar endast lokalt i vävnaden genom auto- eller pa-
rakrin signalering. Målcellerna för prostaglandiner 
har specifika receptorer för pge2, pgi2 och txa2. Det 
är till och med så att det finns en hel familj av olika 
receptorer för till exempel pge2. 

De två enzymerna cox-1 och cox-2 kodas av två 
skilda gener men har mycket stora likheter struktu-
rellt. De har också identisk aktivitet i prostaglandin-
syntesen. Varför behövs två olika enzymer med så 
lika aktivitet? En uppfattning är att cox-1 används 
för prostaglandinsyntes under basala förhållanden 
och att cox-2 sätts igång vid patologiska tillstånd. 
De har också beskrivits så att cox-1 är det ”goda 
enzymet” som används för normala funktioner (till 
exempel för att bilda prostaglandiner i magsäcken 
som skyddar mot magsyran) medan cox-2 är det 
”onda enzymet” som leder till bildning av prosta-
glandiner vid patologiska tillstånd och ger upphov 

Figur 9. Alla cellers cellmembran har ett yttre och ett inre proteinskikt 
och däremellan ett skikt av fosfolipider. Vissa av proteinerna tar sig också 
genom fosfolipidskiktet. Fosfolipiderna är till största delen uppbyggda av 
fettsyror. Vissa fettsyror kan spjälkas loss från cellmembranet. Vid inflam-
mation aktiveras enzymet fosfolipas A2 som frisätter arakidonsyra. Denna 
molekyl är sedan substrat för olika enzymer som omvandlar arakidon-
syra till olika typer av prostaglandiner som påverkar målceller med hjälp 
av specifika cellytereceptorer. Prostaglandin E2 binds till receptorer på 
osteoblaster som i sin tur stimulerar bildande av osteoklaster och ökad 
bennedbrytning.
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till symtom och skada. Många av de tidigare nsaid-
preparaten hämmar cox-1 lika bra som cox-2 men 
nu försöker läkemedelsindustrin utveckla specifika 
cox-2-hämmare för att undvika biverkningar i bland 
annat mag-tarmkanalen. Att enzymerna har olika 
funktioner visas också genom att möss som saknar 
genen för antingen cox-1 eller cox-2 uppvisar helt 
olika patologiska förändringar.

I ett inflammerat parodontium kan prostaglandiner 
bildas både av infiltrerande leukocyter och av gingivala 
fibroblaster, rothinneceller och osteoblaster.

Bland prostaglandinerna är det framför allt pge2 
som kan påverka benceller genom att den är en po-
tent stimulator av benresorption såväl in vitro som 
in vivo. Den cellulära mekanismen är densamma 
som för många andra resorptionsstimulatorer, det 
vill säga de primära målcellerna är osteoblaster som 
sedan parakrint aktiverar differentiering av osteo-
klastprekursorer.

I mycket höga doser kan administrering av pge1 
leda till att osteoblaster bildar mer benvävnad i stället 
för att aktivera osteoklaster. Experimentellt har man 
kunnat visa att tillförsel av pge1  eller pge2 i stora doser 
leder till ökad benmassa hos försöksdjur. Observa-
tionerna ledde till ett stort intresse för att eventuellt 
kunna utnyttja pge2, eller andra prostaglandiner som 
anabol behandling för skelettet. Hittills har man dock 
inte lyckats kontrollera effekten på grund av att pge2 

Stimulatoriska 
cytokiner

Stimulerande 
kininer och trombin

Inhibitoriska 
cytokiner

Osteoklast
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Figur 10. Benresorptionsstimulerande cytokiner, kininer och trombin 
stimulerar bildning av osteoklaster genom att först binda sig till receptorer 
på osteoblaster. Detta leder till ökat uttryck av receptor activated nuclear 
factor kB ligand (rankl); en cellmembranbunden cytokin som kan aktivera 
receptorn rank som finns på cellytan av enkärniga preosteoklaster. Aktive-
ring av rank leder till en mängd förändringar i prekursorcellerna som till 
slut kan slå sig samman till den benresorberande, flerkärniga osteoklasten.

Tabell 1. Effekt av cytokiner och kemokiner på benresorption, osteoklastdifferentiering och benbildning 
samt vilken(a) målcell(er) som är involverade. 

Cytokin Benresorption Osteoklast- Målcell   Benbildning
  differentiering

IL-1α, IL-1β ↑↑ ↑  osteoblast, latenta osteoklaster  ↓
IRAP ↓ ↓ osteoblast, latenta osteoklaster  –
IL-4 ↓ ↓ osteoklastprogenitor, osteoblast  ↓
IL-6 ↑ ↑ osteoblast  ?
IL-7 ↓ ↓ omogna B-lymfocyter  ?
IL-10 ↓  ↓ tidig osteoklastprogenitor  ?
IL-11 ↑ ↑ osteoblast  ?
IL-12 ↓ ↓ T-lymfocyt  ?
IL-13 ↓  ↓ osteoklastprogenitor, osteoblast  ?
IL-17 ↑ ↑ osteoblast  ?
IL-18 ↓                ↓ T-lymfocyt  ?
TNF-α, TNF-β ↑ ↑ osteoblast, osteoklastprogenitor          ↓
RANKL ↑ ↑ osteoklastprogenitor          –
OPG ↓ ↓ osteoblast          –
LIF ↑ ↑ osteoblast  ↑
OSM ↑ ↑ osteoblast  ?
IFN-b ↓ ↓ osteoklastprogenitor  ?
IFN-γ ↓ ↓ osteoklastprogenitor  ?
M-CSF ↑ ↓ osteoklastprogenitor  ?
GM-CSF ↓ ↓ osteoklastprogenitor  ?
MIP-1α ↑ ↑ ?  ?
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också kan stimulera benresorption. Det är dock in-
tressant att notera att genen för enzymet 12/15-lipoxy-
genase helt nyligen har associerats till stor benmassa 
hos möss; detta enzym är involverat i metabolismen 
av arakidonsyra. Intressant är också att pge2 delar 
en egenskap med parathormon, nämligen att under 
vissa förutsättningar kunna stimulera osteoblasters 
förmåga att framkalla benresorption och under andra 
att stimulera osteoblasternas benbildande förmåga. 
Parathormon är i dag det senaste läkemedlet vid os-
teoporosbehandling och det enda som stimulerar 
benbildning.

Benresorption – effekter av kallikrein- 
kininsystemet och koagulationssystemet
Bradykinin är en mycket liten peptid med nio amino-
syror som vi visat kan stimulera benresorption (Fi-
gur 10). Detta visades först i benvävnad från nyfödda 
möss som odlats i benorgankultur. Senare kunde 
vi visa att det även sker i organodlade långa rörben 
från råtta. Resorptionen beror på att bradykinin kan 
stimulera nybildning av osteoklaster från de pre-
kursorceller som finns i periostet. Även den mycket 
närbesläktade peptiden kallidin stimulerar periosteal 
resorption i organodlade muskranier. Det finns två 
helt olika receptorer för bradykin som kallas B1- och 
B2-receptorer och som båda stimulerar benresorp-
tion. Generna för de båda receptorerna har klonats 
och vi har kunnat visa att mrna uttrycks i osteoblas-
ter. Transkriptionen leder även till uttryck av funk-
tionella receptorproteiner. För närvarande studerar 
vi hur genuttrycket för dessa receptorer i osteoblaster 
regleras samt hur den intracellulära signaleringen 
förmedlar effekterna. Vi har hittills inte funnit några 
bevis för att osteoklaster eller deras prekursorer kan 
uttrycka kininreceptorer även om detta ännu inte 
fastslagits helt. Det innebär sannolikt att kininernas 
benresorberande effekt beror på att de stimulerar os-
teoklastdifferentiering via receptorer på osteoblaster, 
i likhet med många hormoner [1] (Figur 10).

Trombin är en unik cellaktiverande molekyl eftersom 
den även har enzymatisk aktivitet (den omvand-
lar fibrinogen till fibrin). Det är inte denna del av 
trombin som kan aktivera celler utan en helt annan 
del av molekylen som binder sig till en specifik cell-
ytereceptor. Receptorn är också unik i och med att 
den involverar enzymatisk aktivitet i sig själv innan 
den aktiverar intracellulär signalering och därmed 
förändrad aktivitet i målcellen. Vi har också visat att 
trombin kan stimulera periosteal benresorption i 
odlade musben (Figur 10). 

Sammantaget visar dessa fynd att signalsubstanser 
som bildas genom aktivering av kallikrein-kinin- och 
koagulationssystemen kan bidra till stimulering av 
benresorption vid inflammatoriska processer.

Benresorption – effekter 
av pro- och antiinflammatoriska cytokiner
Generna för i stort sett samtliga cytokiner som i dag 
har påvisats har klonats och uttryckts i bakterier och 
jästsvampar. Det innebär att stora mängder av dessa 
proteiner kan framställas för att användas i olika 
experimentella system. Med hjälp av genframställda 
proteiner har många laboratorier systematiskt un-
dersökt vilka cytokiner som kan påverka benresorp-
tion och bildandet av osteoklaster. Det har då visat 
sig att några så kallade proinflammatoriska cytokiner 
kan stimulera resorption medan ett antal andra cyto-
kiner hämmar processen (Figur 10; Tabell 1). 

Den första indikationen på att cytokiner som fri-
sätts från lymfocyter kan stimulera bennedbrytning 
finns i ett arbete i Science 1972 som var resultat av 
ett samarbete mellan immunologiskt orienterade 
odontologer och en endokrinologisk forskargrupp 
specialiserade på benorganodlingstekniker. I det för-
sta arbetet visades att om humana lymfocyter stimu-
lerades med bakterier från dentalt plack aktiverades 
lymfocyterna och frisatte någonting till odlingsme-
diet som ledde till att benet resorberades när lymfo-
cytodlingsmediet tillsattes i benorganodlingar. Man 
antog då att lymfocyterna hade frisatt en lymfokin 
(dåtidens språkbruk; = en cytokin frisatt från lym-
focyter) som kunde stimulera osteoklaster och kal-
lade faktorn ”osteoclast activating factor” eller ”oaf”. 
Sedan sysselsatte sig denna forskargrupp och många 
andra under mer än tio års tid med att försöka rena 
oaf för att ta reda på vad slags molekyl aktiviteten 
bestod av. 1985 lyckades odontologen Floyd Dewhirst 
vid Forsyth Dental Institute i Boston visa att oaf 
utgjordes av cytokinen interleukin-1β och att den 
producerades av monocyter som också fanns i de inte 
helt rena lymfocytpreparationerna som man använt. 
Under 1980- och 1990-talen har ett antal andra cyto-
kiner också visats ha benresorberande aktivitet och 
vissa av dessa bidrog sannolikt också till oaf.

Interleukiner är en familj med mer än 30 medlemmar. 
Namnet anger att man när terminologin infördes 
trodde att dessa peptider syntetiserades av leukocyter 
och sedan påverkade leukocyter; det vill säga att de 
verkade mellan leukocyter. Nu vet vi att många cel-
ler kan bilda interleukiner och att många celler kan 
påverkas av dem. Några av dem är osteotropa (de vill 
säga har effekt på benceller). Vissa stimulerar och 
andra hämmar benresorption.

Interleukin-1 är en familj med tre medlemmar; 
interleukin-1α (il-1α), interleukin-1β (il-1β) och 
interleukin-1 receptor antagonistic protein (irap). 
Dessa proteiner kodas av tre separata gener på kro-
mosom 2, långa armen. il-1α och il-1β är till cirka 20 
procent helt lika och det räcker för att de ska kunna 
binda sig till samma receptorer. Det finns två olika re-
ceptorer, il-1-receptor typ 1 (il-ir1) och il-1-receptor 
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typ 2 (il-ir2) men endast den första kan signalera in 
i cellen. Den andra receptorn binder också il-1 men 
leder inte till någon cellaktivering. Sådana receptorer 
kallas ”decoyreceptorer” och fungerar som en slags 
inhibitor. Ju mer il-ir2 som finns på en cell desto 
mindre chans att il-1 ska kunna aktivera cellen via 
il-ir1. Den tredje medlemmen i il-1 familjen, irap, 
kan också binda sig till il-1-receptorer men kan inte 
aktivera receptorn och fungerar alltså som en recep-
torantagonist. Effekten av il-1 bestäms med anrdra 
ord dels av hur mycket receptorstimulerande il-1α 
och il-1β samt receptorhämmande irap som bildas 
och dels av hur mycket av den signalerande il-ir1 
och hämmande il-ir2 som finns på målcellens yta. 
il-1 bildas i stor omfattning av makrofager men kan 
också bildas av gingivala fibroblaster, rothinneceller, 
osteoblaster och epitelceller. 

il-1α och il-1β är synnerligen kraftfulla stimulatorer 
av benresorption i organodlingar och också i olika in 
vivo-system. Som molekyl är det den mest potenta 
stimulatorn som hittills påvisats, det vill säga det är 
den stimulator som kan aktivera resorption vid lägst 
koncentration. il-1α och il-1β förekommer i ökad 
omfattning i inflammerad gingiva vilket ju inte är 
direkt förvånande med tanke på infiltrationen av il-
1-producerande inflammationsceller. I den inflam-
merade gingivan kan också gingivala fibroblaster 
och epitelceller bidra till den totala produktionen av 
il-1s. il-1α och il-1β är lika potenta som resorptions-
stimulatorer. Vilken av dessa som är mest betydel- 
sefull in vivo beror alltså på vilken som framför allt 
syntetiseras. I en inflammerad gingiva har de flesta 
analyser gjorts av il-1β men när båda cytokinerna 
jämförs visar det sig att det som regel finns mer il-1α 
än il-1β. 

Receptorer för il-1α och il-1b kan påvisas på os-
teoblaster. Det är därför sannolikt att dessa cytokiner 
framkallar benresorption genom att primärt stimu-
lera osteoblasternas förmåga att parakrint aktivera 
osteoklastprogenitorceller. När benmärgsceller i när-
varo av osteoblaster/stromaceller stimuleras med il-1 
bildas endast ett begränsat antal osteoklaster.  Det fö-
refaller alltså som il-1 är mer effektiv som stimulator 
av osteoblasters interagerande med periosteala osteo-
klastprogenitorceller. Det finns dock data som tyder 
på att il-1 stimulerar receptorer på latenta flerkärniga 
osteoklaster och hindrar dem från att gå i apoptos. 
Trots att il-1 är en mycket kraftfull stimulator av 
benresorption in vitro och in vivo är den cellulära 
mekanismen bakom osteoklastaktivering inte fullt 
känd. il-1 har inte bara inbegripits i inflammatoriskt 
framkallad resorption utan även som stimulator av 
benresorption vid postmenopausal osteoporos.

Interleukin-4 (il-4) är nära släkt med interleukin-
13 (il-13) genom att de interagerar med receptorer, 

membranproteiner, som delvis är gemensamma. il-4 
och il-13 har oftast, men inte alltid, identisk effekt på 
olika målceller. De bildas i en inflammerad vävnad av 
Th-2-lymfocyter och båda hämmar periosteal benre-
sorption i organkultur och differentiering av osteo-
klaster i kulturer med hematopoetiska celler. il-4  har 
också visats kunna hämma benresorption in vivo i 
experimentella system. Vi studerar vilka cellulära och 
molekylära mekanismer som är involverade och har 
funnit att osteoklastprogenitorceller uttrycker recep-
torer för il-4  och il-13 som när de aktiveras leder till 
nedreglering av receptorn rank på dessa celler. rank 
är en receptor som är specifik för osteoklastdifferen-
tiering eftersom aktivering av rank med rankl är en 
förutsättning för att differentiering av osteoklastpro-
genitorceller till celler som kan fusioneras till färdiga 
osteoklaster ska sättas igång [1]. Färdigutvecklade 
osteoklaster påverkas dock inte av il-4 och il-13 
eventuellt på grund av att receptorerna nedregleras 
i samband med aktivering. Vi har också funnit att 
il-4 och il-13 kan hämma osteoklastdifferentiering 
via receptorer på osteoblaster/stromaceller som i sin 
tur dels minskar uttrycket av rankl och dels leder till 
stimulation av opg som hämmar rank-aktivering 
genom att binda sig till och inaktivera rankl.

Interleukin-6 (il-6) är nära besläktad med cytokinerna 
il-11, leukemia inhibitory factor (lif) och oncosta-
tin m (osm). De utgör delar av en familj som bru-
kar kallas ”il-6 family of cytokines”. Det som förenar 
denna familj är att de är strukturellt homologa (är av 
lika struktur), att deras gener lokaliseras till samma 
kromosom och att de utnyttjar ett gemensamt cell-
membranbundet protein, gp130, för att signalera in 
i målceller. Detta protein stimulerar sedan ett fosfo-
rylerande enzym som heter Janus kinase (jak) som 
interagerar med transkriptionsfaktorn stat-6 [1]. il-6 
och il-11 kan bildas av många olika celltyper inklusive 
stromaceller i benmärg, osteoblaster i periost och fi-
broblaster i gingiva och rothinna. il-6 kan stimulera 
resorption i benorganodlingar och osteoklastdifferen-
tiering i benmärgsodlingar under förutsättning att det 
får interagera med sin lösliga receptor (sil-6r). Detta 
beror på att benceller i likhet med många celler, ut-
trycker få il-6-receptorer. Den lösliga il-6-receptorn 
bildas genom att den extracellulära delen klyvs av och 
därmed frisätts extracellulärt. Denna lösliga receptor 
skiljer sig från många andra lösliga receptorer genom 
att den tillsammans med il-6 kan aktivera celler ge-
nom att binda sig till gp130. Extracellulärt finns nor-
malt ganska stora mängder av löslig il-6-receptor och 
det är alltså mängden av såväl frisatt il-6 som löslig 
il-6-receptor som reglerar effekten av il-6 i många 
system. En del celler uttrycker dock tillräckligt stora 
mängder membranbundet il-6 receptor (eller klyver 
inte av den extracellulära delen) för att kunna svara 
direkt på il-6.
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Den relativa betydelsen i olika patologiska proces-
ser av signalering via membranbunden il-6-receptor i 
jämförelse med signalering via löslig il-6 -receptor är 
inte känd för närvarande. Vi har funnit att även il-11, 
lif och osm kan sätta igång periosteal benresorp-
tion i benorganodlingar och osteoklastdifferentiering 
i benmärgskulturer via gp130. il-6, il-11, lif och osm 
stimulerar osteoklastdifferentiering via receptorer i 
osteoblaster som sedan via parakrin interaktion ak-
tiverar bildning av osteoklaster. In vivo har il-6 även 
innefattats i den resorption av ben som kan ses vid 
ovariektomi, multipelt myelom, Pagets sjukdom, reu-
matoid artrit och hyperparathyreoidism.  Ett ökat ut-
tryck av il-6 i inflammerad gingiva och ökad sekretion 
av il-6 i gingivalvätska från patienter med parodontit 
har påvisats vilket lett till att il-6 också inbegripits i 
parodontitens patogenes. Nyligen visades också att 
patienter med parodontit har förhöjda nivåer av il-6 
och akutfasproteinet c-reaktivt protein i serum.

Interleukin-7 (il-7) produceras av stromaceller i ben-
märg och identifierades initialt som en nödvändig 
stimulator av omogna b-lymfocyters tillväxt och 
differentiering. il-7 hämmar differentiering av os-
teoklastprogenitorceller. Riktigt tidiga b-lymfocyter 
kan både utvecklas till antikroppsbildande b-lym-
focyter och till osteoklastprogenitorceller samt ben-
resorberande osteoklaster. Det är sannolikt så att 
stromacellerna genom il-7-produktion har en för-
måga att driva cellerna längs b-cellslinjen på  bekost-
nad av celler som kan differentiera till osteoklaster. 
Huruvida il-7 har någon roll vid inflammatoriskt 
inducerad benresorption är det ännu för tidigt att ha 
en uppfattning om.

Interleukin-10 (il-10) bildas av t-lymfocyter och 
beskrevs först som en cytokin som hämmar syn-
tes av andra cytokiner. Bildandet av osteoklaster i 
benmärgs- och mjältcellskulturer hämmas av il-10, 
sannolikt genom att il-10 hämmar differentiering av 
mycket tidiga osteoklastprogenitorceller. il-10 kan 
inte hämma periosteal benresorption vilket visar att 
det dels inte hämmar mogna osteoklasters förmåga 
att resorbera ben och dels att det inte hämmar diffe-
rentiering av relativt sena osteoklastprogenitorceller 
i periostet. När mogna osteoklaster inkuberas på 
benytor har inte heller il-10 någon hämmande ef-
fekt på dessa. il-10 skulle kunna vara en intressant 
molekyl för att hämma inflammatoriskt framkallad 
resorption eftersom injektion av en så kallad adeno-
virusvektor som innehåller il-10-genen hämmar den 
inflammatoriska benresorption som framkallats av  
titaniumpartiklar som planterats in.

Interleukin-12 (il-12) och interleukin-18 (il-18) har 
var för sig visats hämma osteoklastogenes i ben-
märgs- och mjältcellskulturer. De har dock ingen 

effekt när man studerat osteoklastbildning med 
rena osteoklastprogenitorceller. Resultatet visar att 
benmärgs- och mjältcellskulturerna, förutom osteo-
klastprogenitorceller, innehåller andra celler som 
primärt är målceller för il-12 och il-18. När man 
avlägsnar t-celler från benmärgs- och mjältcellskul-
turerna försvinner också den hämmande effekten av 
il-12 och il-18. Den periosteala resorptionen som 
kan framkallas i organodlade muskranier kan inte 
heller hämmas av il-12 eller il-18 vilket tyder på att 
de verkar på mycket tidiga osteoklastprogenitorcel-
ler eller att effekten medieras av en celltyp som finns 
i benmärgskulturerna men inte i periostet. Detta  
stämmer med hypotesen att effekten medieras av 
t-celler. Den osteoklasthämmande faktor som bildas 
av t-cellerna är gm-csf (inte il-4, il-10, il-13 eller 
interferon-γ).

Interleukin-17 (il-17) är en proinflammatorisk cy-
tokin som produceras av aktiverade t-lymfocyter 
med så kallad minnesfunktion. Denna cytokin kan 
inte bara stimulera periosteal benresorption in vitro 
utan också benresorption in vivo i en modell där 
man framkallar inflammation i en ledkapsel. I likhet 
med många andra resorptionsstimulatorer verkar 
inte il-17 direkt på osteoklastprogenitorceller utan 
den primära målcellen är stromaceller/osteoblaster 
som sedan sekundärt aktiverar differentiering av os-
teoklastprogenitorceller.

Tumörnekrotiserande faktorer (tnf) finns dels som 
tnf-α och dels som tnf-β. De är homologa (har 
liknande struktur) proteiner och verkar via samma 
receptorer. De upptäcktes som produkter som bildats 
av makrofager (tnf-α) och lymfocyter (tnf-β) som 
in vitro kunde döda vissa malignt förändrade celler 
och de blev därför kliniskt intressanta som behand-
ling av patienter med maligna tumörer, vilket tyvärr 
inte visat sig fungera.

tnf-α är en mycket betydelsefull cytokin vid in-
flammation eftersom den reglerar produktionen 
av många andra cytokiner. Sannolikt är det därför 
som anti-tnf-behandling har visat sig så effektiv 
vid behandling av inflammatoriska sjukdomar som 
reumatoid artrit och ulcerös colit. tnf verkar via två 
receptorer, tnf-receptor 1 (p55) och tnf-receptor 
2 (p75). Till skillnad mot il-1-receptorerna kan de 
båda tnf-receptorerna signalera in i cellerna och 
för många effekter behövs båda dessa signaler. tnf-
receptorerna kan klyvas och lösliga tnf-receptorer 
inhiberar tnf. Löslig tnf-receptor används kliniskt 
som anti-tnf-läkemedel.

tnf-α visades tidigt vara en stimulator av benre-
sorption in vitro och in vivo. Den är i sig själv en god 
stimulator av periosteal benresorption i organod-
lingar och tillsammans med il-1 kan den också sti-
mulera osteoklastogenes i benmärgs- och mjältcells-
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odlingar. rankl som i sig själv är en mycket potent 
stimulator av osteoklastbildning i sådana odlingar 
är till viss del beroende av tnf även om mekanis-
men ännu inte klarlagts. rankl fungerar dock sämre 
som osteoklaststimulator i osteoklastprogenitorcel-
ler från möss som saknar tnf-receptorer. I normala 
möss ökar tnf rankl-stimulerad osteoklastbildning 
kraftigt. Benresorption och osteoklastbildning som 
stimuleras av tnf-α beror alltså till viss del på recep-
torer på osteoklaster men den kraftiga stimulering 
som tnf ensamt åstadkommer beror på receptorer 
i stromaceller/osteoblaster och parakrin stimulering 
av osteoklaster.

I gingiva och gingivalvätska från patienter med 
parodontit har man funnit förhöjda nivåer av 
tnf-α vilket innebär att anti-tnf-behandling även 
kan tänkas påverka förlust av ben vid parodontit.

Receptor activator of nuclear factor κ-b ligand (rankl) 
tillhör samma superfamilj av cytokiner som tnf, ef-
tersom de har strukturella likheter som ligander och 
att de utnyttjar likartade (men inte identiska) recep-
torer som i sin tur har många gemensamma sätt att 
signalera intracellulärt. rankl är en ovanlig cytokin 
eftersom den till stor del är cellmembranbunden 
även om den också till viss del förekommer som lös-
lig cytokin. rankl är avgörande för att osteoklaster 
ska bildas eftersom aktivering av receptorn rank på 
osteoklastprogenitorceller är en förutsättning för att 
osteoklaster ska differentiera [1]. Saknas rankl eller 
rank leder det till total förlust av osteoklaster och ett 
skelett som är fyllt av benvävnad, så kallad osteopet-
ros. rankl uttrycks av stromaceller och osteoblaster 
och utnyttjas för dessa cellers förmåga att dirigera 
osteoklastbildning genom cell-till-cellkontakt. rank 
är mycket nära släkt med tnf-receptorerna. Osteo-
blaster och stromaceller samt många andra celler 
bildar en annan molekyl som är nära släkt med rank 
och tnf-receptorer, osteoprotegerin (opg). opg fri-
sätts som en löslig receptor och binds till rankl 
och förhindrar därmed aktivering av rank. Därmed 
fungerar opg som en resorptionshämmare, vilken 
också fått klinisk användning.

Interferon-β (inf-β) och interferon-γ (inf-γ) tillhör 
en egen superfamilj av cytokiner, interferonfamiljen. 
Både inf-β och inf-γ hämmar benresorption och os-
teoklastbildning. Initiala data visade att inf-γ häm-
made cytokinstimulerad benresorption men inte 
hormonstimulerad. Orsaken är inte klarlagd men 
skulle kunna antyda att inf-γ kanske kan användas 
som resorptionshämmare vid inflammatoriskt fram-
kallad benresorption. En japansk forskargrupp har 
under senare år visat att både inf-γ och inf-β häm-
mar osteoklastbildning via receptorer på osteoklast-
progenitorceller. Genen för inf-β aktiveras av rank 
när osteoklastprogenitorceller differentierar. Frisatt 

inf-β verkar sedan autokrint på osteoklastprogeni-
torerna och minskar rank-signalering i en så kal-
lad feed-back loop som molekylärt klarlagts i detalj. 
inf-γ frisätts från t-lymfocyter och påverkar osteo-
klastprogenitorceller via en receptor som är skild från 
receptorn för inf-β. När inf-γ-receptorn aktiveras 
stimuleras nedbrytningen av traf6, ett intracellulärt 
protein som behövs för att rank ska kunna signalera. 
På så sätt hämmas differentiering av osteoklaster.

Macrophage colony-stimulating factor (m-csf) och 
granulocyte-macrophage colony-stimulating factor 
(gm-csf) tillhör familjen colony-stimulating factors 
(csf), en grupp av molekyler som först beskrevs ge-
nom deras förmåga att stimulera klonal proliferation 
av blodkroppsbildande, multipotenta stamceller. 
Under vissa betingelser kan csf-familjen stimulera 
blodkroppsbildande celler till en viss typ av leuko-
cyter, under andra betingelser kan de påverka funk-
tion och överlevnad av mogna celler. m-csf är en 
tillväxtfaktor för monocyter/macrofager och gm-csf 
för granulocyter och monocyter/makrofager. Båda 
kan bildas av osteoblaster och stromaceller, men även 
av andra celler. Många cytokiner och hormoner som 
stimulerar benresorption lockar fram uttrycket för 
m-csf i stromaceller/osteoblaster.  m-csf är nödvän-
dig för att expandera den pool av monocyter som ska 
kunna differentieras antingen till makrofager eller 
osteoklaster. m-csf kan dock inte ensamt framkalla 
differentiering av dessa celler, däremot bidrar m-csf 
till att förhindra apoptos av osteoklaster. Möss som 
bildar ett muterat m-csf kan inte bilda osteoklaster 
och blir osteopetrotiska.

Även om m-csf är nödvändig för osteoklastogenes 
i benmärgs- och mjältcellsodlingar har det ingen 
betydelse för stimulering av periosteal resorption i 
musben eftersom osteoklastprogenitorceller i peri-
ostet befinner sig i ett sent utvecklingsstadium där de 
inte längre prolifererar.

I de flesta system hämmar gm-csf osteoklasto-
genes sannolikt inte genom att direkt verka på osteo-
klastprogenitorceller utan genom att dirigera tidiga 
prekursorceller till monocyter/makrofager. Syntesen 
av gm-csf i t-lymfocyter kan stimuleras av il-18 och 
det finns indikationer på att gm-csf medierar den 
t-cellsberoende inhibering av osteoklastogenes som 
il-18 åstadkommer. 

Chemokines är en familj med mer än 20 medlemmar 
som bildas av många celler, inklusive makrofager, 
osteoblaster och stromaceller och som stimulerar 
migration av leukocyter. Det finns 4 subfamiljer (cxc, 
cc, c och cxxxc). De skiljer sig åt bland annat när det 
gäller positionen av konserverade cysteingrupper. 
Macrophage inflammatory protein-1a (mip-1α) tillhör 
cc-famljen och stimulerar benresorption in vitro och 
in vivo. Vid den maligna tumören multipelt myelom 
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är osteoklastaktiveringen till viss del beroende på 
mip-1α.  Andra medlemmar i superfamiljen har inga 
effekter på osteoklastbildning eller benresorption.

Prostaglandiner som mediatorer 
av inflammatoriska signalsubstanser
Prostaglandiner har alltid tillmätts stor betydelse 
för bennedbrytning vid parodontit. Goodson visade 
tidigt att mängden pge2 i gingivalexsudat var kor-
relerad till alveolär benförlust hos patienter med par-
odontit. Ett flertal experimentella studier visar att 
nsaid:s av olika slag kan hämma förlust av alveolärt 
ben och osteoklastbildning vid experimentellt fram-
kallad parodontit på olika försöksdjur. Under senare 
år har man även visat att nsaid hämmar förlust av 
alveolärt ben vid parodontit hos människor.

Vilken är då betydelsen av prostaglandiner i för-
hållande till cytokiner, kininer och koagulations-
faktorer som stimulatorer av osteoklastbildning och 
benresorption?

Som framgått sätts prostaglandinbildning igång 
i celler av externa stimuli genom att dessa aktiverar 
fosfolipas och cox-2. De flesta av de cytokiner som 
beskrivits som stimulatorer av benresorption och 
osteoklastogenes stimulerar också syntes av prosta-
glandiner och nsaid:s inhiberar helt eller delvis den 
resorptionsstimulerande effekten av många. Prosta-
glandiner spelar därför en stor roll som mediatorer 
av cytokinframkallad resorption (Figur 11). Vi har 
kunnat visa att om gingivala fibroblaster, rothin-
neceller och osteoblaster stimuleras samtidigt med 
kininer och cytokiner som il-1 och tnf åstadkoms en 
oerhört kraftig synergistisk prostaglandinbildning. 
I ett organodlat ben leder det även till synergistisk 
stimulation av benresorption. Några inhibitoriska 
cytokiner som till exempel il-4 och il-13 är kraftfulla 
hämmare av cox-2-induktion även om de också har 
prostaglandinoberoende mekanismer för att hämma 
osteoklastogenes.

Effekter av inflammationsmediatorer 
på benbildning
I många inflammatoriska tillstånd kan man kliniskt 
se både osteolys och skleros samt benresorption och 
bennybildning histologiskt. Vad som skulle kunna 
åstadkomma inflammatoriskt framkallad skleros är 
dock fullständigt okänt. Av de cytokiner som hittills 
studerats har man funnit att de inhiberar benbild-
ning. Det gäller framför allt il-1 och tnf där häm-
ning av benbildning tillsammans med deras förmåga 
att stimulera resorption leder till en kraftig förlust 
av ben. Den enda cytokin som kan stimulera ben-
bildning är leukemia inhibitory factor (lif). När det 
gäller prostaglandiner finns dock studier som visar 
att de kan framkalla anabol aktivitet i skelettet. Det är 
dock tveksamt om det gäller vid sklerotiska inflam-
matoriska reaktioner. Till stor del beror okunskapen 

om inflammatoriskt framkallad benbildning på att 
det i stort sett saknas studier, till skillnad från tumör-
framkallad benbildning och skleros. En forskargrupp 
i usa har dock nyligen rapporterat att lymfocyter 
kan frisätta en oidentifierad molekyl som stimulerar 
benbildning. Det ska bli ytterst spännande att se om 
det handlar om en tidigare känd molekyl eller om det 
är en helt ny cytokin.

Betydelsen av rankl-rank-opg-systemet vid 
inflammatoriskt framkallad benförlust
Stimulering av receptorn rank i osteoklastproge-
nitorceller är en absolut nödvändig förutsättning 
för att de ska utvecklas till mogna osteoklaster som 
kan resorbera ben [1]. rank-receptorn kräver rankl 
för att aktiveras och denna molekyl upptäcktes först 

Figur 11. Många av de benresorptionsstimulerande inflammatoriska sig-
nalsubstanserna stimulerar prostaglandinbildning i gingivala fibroblaster, 
rothinneceller och osteoblaster. För de flesta resorptionsstimulerande 
molekyler, men inte alla, är prostaglandinbildningen nödvändig för den 
benresorptionsstimulerande effekten. Den ökade mängden av prosta- 
glandin E2 (pge2) leder till ökat uttryck av rankl i osteoblaster och detta 
sedan i sin tur till ökad osteoklastbildning och resorption. Det finns dock 
en del cytokiner (och även hormoner) som kan stimulera benresorption 
helt oberoende av prostaglandiner.
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i osteoblaster (och dess förstadium stromaceller i 
benmärgen). Alla inflammatoriska cytokiner som 
åstadkommer bildning av osteoklaster och benre-
sorption stimulerar syntes av rankl i osteoblaster/
stromaceller. Den vanligaste uppfattningen är därför 
att inflammatoriskt framkallad benresorption beror 
på att cytokiner från leukocyter stimulerar rankl 
i osteoblaster och att de i sin tur aktiverar rank i 
preosteoklaster/monocyter (Figur 12).

Nyligen har det visats att även lymfocyter bildar 
rankl på sin yta varför det är möjligt att osteo-
blaster inte har den kritiska roll vid inflammato-
risk benresorption som man tidigare trodde utan 
att inflammatoriskt framkallade osteoklaster bildas 
genom interaktion mellan lymfocyter och preosteo-
klaster/monocyter (Figur 12).

Bilden är för närvarande ännu mer komplicerad 
eftersom det också har visats att rothinnefibroblaster 
och gingivala fibroblaster åtminstone under vissa 

betingelser uttrycker rankl. Sålunda har vi helt ny-
ligen rapporterat att en molekyl som finns på ytan 
av bakterien Actinobacillus actinomycetemcomitans 
(cytolethal distending toxin) framkallar uttryck av 
rankl på cellytan av både gingivala fibroblaster och 
rothinneceller.

Oavsett hur (cytokiner, bakterietoxin) och var 
(osteoblaster, lymfocyter, gingivala fibroblaster, rot-
hinneceller) rankl genereras är aktivering av rank 
kritisk för inflammatoriskt framkallad resorption 
och man har visat att opg (som binder sig till rankl 
och omöjliggör aktivering av rank) förhindrar ned-
brytning av ben vid ledkapslar vid experimentellt 
igångsatt artrit utan att den inflammatoriska pro-
cessen i ledkapseln påverkas. Några försök som på 
liknande sätt visar på betydelsen av rankl/rank vid 
parodontit finns inte för närvarande men kommer 
säkert inom en snar framtid.

Inflammationsmediatorers kliniska 
och experimentella betydelse vid parodontit
Ett stort antal molekyler i en inflammatorisk process 
med förmåga att sätta igång benresorption har påvi-
sats (Tabell 1) och man frågar sig naturligtvis vilken 
eller vilka av dessa som är betydelsefulla in vivo? Det 
finns dock inga studier som belyser frågeställningen. 
När det gäller parodontit hos människa är ju sådana 
studier mycket svåra att genomföra.

Vid experimentell parodontit hos djur har man 
visat att hämning av prostaglandinproduktion med 
hjälp av antiinflammatoriska steroider (nsaid:s) är 
effektiv för att minska alveolär benförlust. De har 
i experimentella korttidsstudier visats fungera bra 
även hos människa. Behandling med nsaid:s är dock 
inte något realistiskt alternativ för behandling av kro-
nisk human parodontit. Man har även fått minskad 
förlust av alveolärt ben vid experimentellt framkallad 
parodontit på apa genom att blockera il-1 och tnf 
med antikroppar. Detta är speciellt intressant med 
tanke på att neutralisering av tnf, antingen med 
blockerande antikroppar eller löslig tnf-receptor, 
under senare år har visat sig vara en mycket effektiv 
terapi vid reumatoid artrit hos människa.

En stor mängd molekyler i en inflammerad vävnad 
visar sig kunna stimulera eller hämma resorption av 
ben och det är inte osannolikt att graden av resorp-
tion bestäms av samverkan mellan flera hämmande 
och stimulerande faktorer snarare än att det finns en 
enskild molekyl som ensam är ansvarig för inflam-
matoriskt framkallad benresorption. Vi har funnit 
att cytokinen il-1 och tnf samverkar med kininer 
och tillsammans åstadkommer synergistiska effekter 
på prostaglandinsyntes och benresorption.

I dag kan vi göra ingrepp i genomet och slå ut en-
skilda gener. Det görs också på många laboratorier. 
Med denna teknik kan man skapa möss som saknar 
den aktiva genen och därmed det protein som genen 

Figur 12. Inflammatoriskt framkallad benresorption beror på lokalt ökad 
förekomst av osteoklaster. Det finns för närvarande två olika möjligheter 
till hur inflammationsframkallad osteoklastbildning går till. Den ena är att 
signalsubstanser i inflammationsprocessen (cytokiner, kininer, trombin, 
prostaglandiner) stimulerar uttryck av rankl i periosteala osteoblaster på 
käkbenet och att detta rankl sedan aktiverar rank i de preosteoklaster 
(monocyter/makrofager) som utgör en del av de leukocyter som infiltre-
rar gingivan (eller till exempel ledkapseln hos en patient med reumatoid 
artrit). Den andra möjligheten är att osteoklaster bildas genom att rank 
på preosteoklaster stimuleras av rankl uttryckt hos lymfocyter som också 
utgör en del av de infiltrerande leukocyterna.
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Parodontit och gener

kodar för. Tekniken kallas för ”gene knockout” eller 
”gene deletion”. Många gene-knockouts leder inte till 
någon förändring som man lyckats påvisa. Man tror 
att det beror på att det finns närbesläktade proteiner 
som tar över det saknade proteinets roll (”redun-
dancy”). Genom att undersöka de möss som fått 
förändringar kan man dra slutsatser om proteinets 
betydelse. I många fall har det visat sig vara något 
helt annat än man tänkte sig när man skapade musen; 
till exempel var det tumörbiologer som med denna 
teknik fann att transkriptionsfaktorn c-fos är kritisk 
för bildande av osteoklaster.

Möss som saknar enskilda gener används i dag i 
stor omfattning för studier av humana sjukdoms-
modeller. Man kan studera betydelsen av en enskild 
cytokin (till exempel il-1α eller tnf-α) genom att 
framkalla parodontit på en mus med gene-knockout 
för en sådan cytokin och sedan undersöka om musen 
får mer snabbt förlöpande parodontit, om gingiviten 
blir besvärligare eller om progressen är svårare. Ett 
antal sådana studier har gjorts vid Forsyth Dental 
Institute i Boston av Phil Stashenko och medarbetare 

för experimentellt igångsatt periapikal osteit. Dessa 
studier har visat på bland annat betydelsen av Toll-
Like receptor 4, il-10, och il-6 (men inte för il-4, il-
12, il-18 eller ifn-γ) för utbredningen av den osteoly-
tiska destruktionen periapikalt. Det finns endast ett 
par liknande studier för marginal parodontit. Samma 
grupp har rapporterat att avsaknaden av p/e-selektin 
hos möss leder till snabbt insättande parodontit. Ny-
ligen har gruppen rapporterat att möss som saknar 
il-10 får progredierande marginal parodontit när de 
infekterats med Porphyromona gingivalis. En annan 
genetisk förändring som kan sättas igång hos möss är 
överuttryck av gener som leder till okontrollerad hög 
syntes av det protein som genen kodar för. Tekniken 
används oftast för att studera generellt överuttryck 
men kan modifieras så att överuttrycket endast sker i 
en specifik vävnad. Bostongruppen har lyckats fram-
kalla överuttryck av il-1α-genen i oralt epitel och 
funnit att sådana möss får marginal parodontit.

Tekniker att slå ut (gene-knockout) eller överut-
trycka gener (transgena möss) används i stor omfatt-
ning för att studera molekylär patogenes för många 

En strategi för att försöka förstå vilka mole- 
kyler som in vivo är betydelsefulla för ben-
förlusten vid parodontit hos människa är att 
med nya tekniker för att analysera genomet se 
om man kan associera genetiska förändringar 
till förekomst och progression av parodontit. 
Studier på tvillingar har visat att det finns en 
ärftlig komponent i sjukdomen. 

hugo är det världsomfattande projekt som kart-
lade det mänskliga genomet. Olika forskare ansva-
rade för att sekvensera olika delar av kromosomer 
och skapade en databas där man kan se sekvenser 
för de olika baspar (nukleotider) i dna som är 
karaktäristiska för den enskilda genen och som 
kodar för den ordningsföljd i vilken aminosyror 
ska kopplas ihop till specifika proteiner. Sedan 
projektet blev klart har man funnit att det jäm-
fört med den ursprungliga databasen finns en hel 
del variationer i ordningsföljden för basparen när 
man sekvenserar dna hos olika individer. Feno-
menet kallas ”single nucleotide polymorphism” 
(snp, ”snipp”) och betyder att vi har en variation 
(polymorfism) i hur den genetiska koden ”stavas”. 
En hel del av dessa felstavningar (snp:s eller ”snip-

par”) har ingen betydelse för vare sig mängden 
protein som bildas eller för ordningsföljden av 
aminosyrorna i det protein som genen kodar för. I 
andra fall leder förändringen till mer eller mindre 
mängd protein eller till förändrad funktion.

För en stor mängd sjukdomar studerar man nu om 
en viss felstavning kan associeras till sjukdomens 
prevalens, svårighetsgrad, behandling, känslighet 
för läkemedel, prognos etcetera. Detta förutsätter 
att man dels har tillgång till dna för att kunna 
göra genotypningen, dels till patientdata för att 
kunna dokumentera klinisk fenotyp och sedan 
se om olika genotyper kan associeras till vissa 
fenotyper. I många av dessa associationsstudier 
vet man ännu inte om den enskilda snippen har 
en funktionell betydelse för proteinet, vilket ju 
är en svaghet. Därför fokuserar många grupper 
på att studera associationer mellan klinik och de 
snp:s där man vet konsekvensen för proteinet (så 
kallade funktionella snippar).

Ännu mer elegant är att komplettera genotyp-
ningen och klinisk fenotypning med studier av 
proteinet. Denna typ av studier kräver mycket 
stora patientmaterial för att få tillförlitlig statis-

▼
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olika sjukdomar. Kunskapen om molekylär patoge-
nes vid apikal och marginal parodontit är dock ännu 
mycket begränsad. Genom ett ökat utnyttjande av 
dessa tekniker bör vi även i detta fält inom en snar 
framtid ha fått mer detaljerad information om bety-
delsen av olika cytokiner och andra signalsubstanser 
för parodontitens patogenes.

En strategi som vi arbetar med i Umeå är att un-
dersöka om vi kan påvisa benresorberande aktivitet i 
inflammatoriska exsudat från patienter. När vi upp-
täcker en sådan aktivitet försöker vi se om den beror 
på förekomst av någon eller några av de cytokiner och 
kininer som vi och andra i ren form funnit ha förmåga 
att stimulera benresorption. För att kunna få gingi-
valexsudat från patienter med parodontit, ledvätska 
från patienter med osteoartros, lossnande proteser 
eller reumatoid artrit samarbetar vi med parodon-
tologer, ortopeder och reumatologer. Små mängder 
exsudat tillsätts till ben i organodling. Efter 3–5 dagar 
analyserar vi om exsudaten påverkat resorptionen i 
benorganen. Vi har kunnat visa benresorptionsakti-
vitet i alla fyra typerna av exsudat, men inte i exsu-

dat från patienter utan parodontit eller ledsjukdom. 
I en studie som omfattar 20 friska tandköttsfickor och 
40 tandköttsfickor  med parodontit har vi följt mäng-
den resorptionsstimulerande aktivitet och nivåer av 
il-1α, il-1β och il-1 receptorantagonistiskt prote-
in innan och 12 månader efter parodontalkirurgi. 
Vi fann resorptionsstimulerande aktivitet i samtliga 
exsudat från parodontitiska fickor. Aktiviteten efter 
12 månader minskade i vissa, var oförändrad i en del 
och ökade i ett par fickexsudat.

Vi försöker nu förstå vilken eller vilka molekyler 
som bidrar till resorptionsaktiviteten. Är det någon 
av de sedan tidigare kända eller finns det in vivo 
andra molekyler som är betydelsefulla? Vi kunde 
konstatera att nivåerna av il-1α, il-1β och il-1 re-
ceptorantagonistiskt protein var förhöjda i samtliga 
patologiska fickor jämfört med friska fickor. Efter be-
handling sjönk nivåerna av dessa cytokiner i samtliga 
fickor. Nivåerna av il-1α och il-1β var korrelerade 
till resorptionsaktiviteten men kunde inte ensamma 
förklara resorptionen. Andra molekyler i exsudaten 
är också betydelsefulla. Det fanns ingen korrelation 

tisk styrka i analysen. Det ska inte tolkas så att 
den genetiska förändringen har så liten betydelse 
att den är ointressant. De flesta sjukdomar är 
inte monogenetiska utan polygenetiska (beror på 
många olika gener). Därför kan inte analysen av en 
enskild snipp tänkas förklara mer än en liten del av 
en klinisk fenotyp.

Allt fler studier inkluderar därför i dag analys av 
en panel av snippar och i framtiden kommer det 
att vara nödvändigt att analysera alla snippar i 
relation till klinisk fenotyp. I ett så kallat post-
genomiskt projekt (ett projekt som genomförs 
sedan genomet blivit känt via hugo) analyseras 
förekomst av och kopplingar mellan alla ”felstav-
ningar” i hela genomet hos olika etniska grup-
per i ett världsomfattande samarbete. När den 
utvidgade genkartan är klar om några år kan den 
genetiska koden och dess variationers betydelse 
för kliniken analyseras på ett helt nytt sätt.

Beträffande parodontit finns det sedan några år 
ett antal studier av associationen mellan snp och 
sjukdom. En av de första studierna var Kornmans 
studie. Han kunde visa på ett statistiskt samband 
mellan grav parodontit och samtidig förekomst 
av en polymorfism i promotorn för il-1α och en 
polymorfism i den kodande regionen för il-1β. 
Studien inkluderade ett relativt litet antal (n=134) 

patienter och ett samband kunde endast ses hos 
icke rökande patienter (n=18). Sambandet har se-
dan kunnat konfirmeras i en del studier men inte 
i andra, samtliga gjorda i små kohorter. Det första 
positiva fyndet ledde ganska snart till lanserandet 
av ett kommersiellt kit för analys av  il-1α/il-1β−
polymorfismen. Senare har det även publicerats 
snp-analyser för gener som kodar för en rad andra 
receptorer och hur de associerar, eller inte associe-
rar till parodontit. Även dessa studier är gjorda i 
små kohorter.

Vi har därför nyligen initierat ett stort samarbets-
projekt mellan avdelningarna för oral cellbiologi 
och parodontologi i Umeå och samtliga specia-
listkliniker för parodontologi i Norrland, inklu-
sive klinikerna i Uppsala och Västerås. Samarbetet 
kallas ”Nätverk Nord för Parodontit och Gener”. 
Syftet är att samal in dna, serum och patientdata 
från ett mycket stort antal parodontitpatienter 
och friska kontroller för att kunna skapa en stor 
biobank.

Med hjälp av denna kohort vill vi i stor skala 
kunna analysera associationer mellan snp:s och 
parodontit. Avsikten är att skapa den förhopp-
ningsvis största biobanken av dna och patientdata 
i världen. Förhoppningen är att denna ska vara 
klar när kartläggningen av hela genomets snippar 
är färdig.  ●
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mellan förändringar efter behandling i resorptions-
aktivitet och förändringar i cytokinnivåer i de indi-
viduella fickorna vilket visar att andra molekyler än 
il-1 är betydelsefulla för resorptionen.  I ledvätskorna 
har vi funnit att vare sig il-1α, il-1β eller tnf-α är 
ansvariga för resorptionsstimuleringen.
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