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SAMMANFATTAT Translationell 
forskning avslöjar kariessjuk-
domens polygena natur och kan 
leda till nya principer för förebyg-
gande och behandling. 

 Translationell forskning överför kunskap 
från vården till laboratoriet och åter till 
patienterna (figur 1). Molekylärbiologins 
snabba utveckling utnyttjas här för att 
förnya såväl sjukdomsmodeller som te-

rapi och diagnostik. I det globala forskningssam-
hället vaskar således stora och små kunskapshjul 
fram molekylära lösningar på kliniska problem. 
I artikeln beskrivs det kunskapshjul för karies-
forskning som utvecklats vid odontologiska in-
stitutionen i Umeå.

kariessjukdOm – ett nutida samhÄllsprOBlem
Vår kartläggning av karies hos svenska barn 
och ungdomar understryker sjukdomens ske-
va fördelning [1, 2]. Medan flertalet är relativt 
friska uppvisar cirka 10 procent av ungdomarna 
mycket karies trots små skillnader när det gäller 
kost, fluor, munhygien med mera [3, 4] (figur 2 
a). Dessutom förebygger traditionell prevention 
baserad på samma faktorer kariesutvecklingen 
dåligt hos de sjuka (högriskindivider) [4]).

Vi är inte heller så duktiga på att hitta högrisk-
individer innan synliga kariesangrepp utveck-
lats. Resan från 1950–60-talens sjuka till dagens 
relativt friska population har skapat en ny utma-
ning: att förstå och bemästra högriskindividerna, 
de verkligt kariesbenägna (figur 2b).

Karies och andra polygena sjukdomar
Kartläggningen av människans arvsmassa (geno-
mik) och proteiner (proteomik) gör det möjligt 
att vaska fram benägenhetsgener för karies och 
andra polygena sjukdomar som drabbar relativt 
många: till exempel tandlossning, fetma, hjärt-
kärlsjukdom och psykiska sjukdomar.
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Benägenhetsgener kodar för proteiner med 
små inbyggda »fel« som därför »haltar« i funk-
tion. Benägenhetsgener leder inte villkorslöst 
till sjukdom, de samverkar snarare med nega-
tiva miljöfaktorer vid sjukdomsutveckling; som 
exempel krävs stress för hjärt-kärlsjukdom, ka-
loriintag för fetma och sockerintag för karies-
sjukdom (figur 2b). Monogena sjukdomar, som 
till exempel amelogenesis imperfecta och cystisk 
fibros, drabbar få individer men leder villkorslöst 
till sjukdom som en konsekvens av omfattande 
gen- och proteindefekter.

Benägenhetsgener eller proteiner beror på små 
naturliga skillnader i olika personers gensekven-
ser (dNA>rNA>protein) eller i deras dekorering 
av sina proteiner med kolhydrater. De »blombu-
ketter« av saliv- och mjölkproteiner som spolar 
över våra tänder och slemhinnor skiljer sig på så 

Translationell kariesforskning

Kunskapshjul som börjar
och slutar hos patienten

Figur 1. Translationell kariesforskning överför 
kunskap från vården till laboratoriet och åter till 
patienterna.
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sätt i färgsättning mellan individer. Kvaliteten på 
salivens och modersmjölkens försvarsfunktioner 
kan således skilja sig mellan individer med på-
följd att såväl tandens kolonisationsmönster som 
reparationsförmåga varierar.

Bakterieadhesion och benägenhetsproteiner
Våra studier har fokuserat på salivens prolin-
rika proteiner, prp, och agglutinin/gp-340, som 
båda skiljer sig i utseende mellan personer [5–7]. 
Dessa proteinfamiljer avläser mikroorganismer-
nas natur och kopplar samtidigt in lämpliga för-
svarsprocesser för medfödd och förvärvad im-
munitet.

Kariesbenägna personer har särskilda utseen-
detyper av prp och gp-340 som avviker i adhe-
sionsegenskaper [5–7] (figur 3). Kariesbenägna 
har god adhesion av kariesbakterier som en kon-
sekvens av db- och gp-340 i-typerna. Kariesobe-

nägna personer har i stället god adhesion av nor-
malflora samt prp-1- och gp-340 ii/iii-typerna. 
Dessa kvalitetsskillnader kan betinga ytterligare 
skillnader i medfödd och förvärvad immunitet 
mellan friska och kariessjuka.

Resistensproteiner och läkemedelsutveckling
I ytterligare försök att koppla prp-1-proteinet 
till motståndskraftiga individer har vi funnit att 
normalfloran spjälkar prp-1-polypeptiden till 
en rgrpq-peptid med intressanta egenskaper 
[8, 9] (figur 4a). Den stimulerar normalflorans 
tillväxt och hämmar dels pH-fall från sackaros, 
dels bakterieadhesion. Peptidens många effekter 
kan bero på att den liknar de signalpeptider som 
streptokockfloran använder för att kommunicera 
sinsemellan vid biofilmbildning. 

Andra exempel på målmolekyler för framtida 
terapi och prevention är fästeproteiner hos S. 
mutans och andra streptokocker. Kristallstruktu-
ren för en domän av fästeproteinet AgI/II hos S. 
mutans och hypotetiska segment för adhesions-
hämning eller immunstimulering ses i figur 4b.

Amning och mjölkpeptider vid kariessjukdom
Hos nyfödda och barn som ammas spelar mjöl-
ken en lika viktig roll som saliven för att reglera 
mikroflorans kvalitet. Mjölkens kaseiner och 
glykoproteiner liknar salivens funktioner för 
medfödd och förvärvad immunitet och påverkar 
bakteriekolonisationen på ett individuellt sätt 

Translationell kariesforskning

Kunskapshjul som börjar 
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Figur 2 a, b. a) Dagens skeva kariesfördelning med 
högriskindividerna ersätter 1950– och 60-talens sjuka 
population (röd strecklinje). b) Sjukdomsmodell som 
förklarar hur en individuellt ökande (höger) sjukdoms-
benägenhet och livsstilsbelastning kan förklara den 
skeva kariesfördelningen. 

Figur 3 a, b. Modeller för bakterieadhesion och benägenhetsproteiner hos 
kariessjuka. a) Sjuk person med jämförelsevis god adhesion av S. mutans 
och proteinformerna Db och gp-340 I. Frisk person med god adhesion av 
A. naeslundii och proteinformerna PRP-1 och gp-340 II/III. Hos den sjuke är 
gp-340 I-typen en kolonisationsfaktor, medan gp-340 II/III-typerna är aggre-
geringsfaktorer hos den friske. Normalfloran spjälkar PRP-1-polypeptiden till 
en RGRPQ-peptid med skyddande egenskaper. b) Enkel modell för hur Db och 
PRP-1 (alleliska genvariationer av PRP) och gp-340 I-III (komplexa DNA och 
kolhydratvariationer) korrelerar med karies och bakterieadhesion.An
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[10, 11]. Mjölkproteinernas individuella utseende 
kan på så sätt användas för att dels typbestämma 
individers kolonisations- och sjukdomsbenägen-
het, dels för att utveckla mervärdesmat med ka-
riespreventiv potential (till exempel ost med hög 
halt av skyddande peptider) (figur 5).

I preventivt syfte kan man tänka sig att frikän-
na personer som är obenägna att koloniseras med 
kariesbakterier medan kolonisationsbenägna in-
divider ges riktad prevention i form av pre- eller 
probiotika.

Pre- och probiotika vid kariessjukdom
Pre- och probiotiska principer erbjuder nya möj-
ligheter till framtida kariesprevention (figur 5). 

Prebiotika är molekyler som generellt eller spe-
cifikt stimulerar skyddsbakterier i normalfloran 
så att sjukdomsalstrande bakterier trängs undan 
(till exempel rgrpq-peptiden). Probiotika avser 
tillförsel av levande bakterier (till exempel lak-
tobaciller) som verkar skyddande mot karies. 
Mekanismer för kariesskyddet kan vara att ka-
riesbakterier trängs bort, antingen genom plats-
brist eller bildning av toxiska produkter, eller 
att immunsystemet stimuleras på generell eller 
lokal nivå.

Idéerna med pre- och probiotika utvärderas 
för närvarande och kan antagligen utvecklas på 
många olika sätt i en framtida kariesprevention. 
Dels i form av mervärdesmat, dels i form av till-
förda bakterier som bär en arsenal av ur karies-
synvinkel gynnsamma egenskaper. 

kunskapshjulets framtida utmaning
Nästa språng för svensk odontologisk forskning 
och tandvård bör vara att förstå och bemästra 
högriskindividerna.

Baserat på molekylärbiologins snabba utveck-
ling kan man skissa olika scenarier för risktyp-

Figur 4 a, b. Läkemedel från målmolekyler. a) RGRPQ-
peptidens effekt på adhesion, proliferation och pH 
samt hur olika delar av peptiden är involverade. Peptiden 
spjälkas från PRP-1 av normalfloran. b) Kristallstruktur 
för en domän av AgI/II, det fästeprotein hos S. mutans 
som varit föremål för vaccinering mot karies. 
Hypotetiska regioner för adhesionshämning 
eller immunstimulering har markerats. 
(Proteindatabankkod 1JMM/J Mol biol 318: 179-188)

Figur 5. Levande bakterier, probiotika, tillförs för att 
stimulera immunsystemet i tarm eller slemhinna eller 
för att ockupera utrymmet för de sjukdomsalstrande 
bakterierna. Kolhydrater eller peptider, prebiotika, kan 
tillföras för att stimulera skyddsbakterier i normalflo-
ran. Pre- och probiotika kan nyttjas som mervärdesmat 
eller framtida specialprodukter. Kolhydrater och pepti-
der kan också tänkas hämma biofilmens adhesion och 
tillväxt respektive gripa in i bakteriernas signalsystem.
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Figur 6. Kariesprevention i ett framtida scenario. 
via typning av livsstil och benägenhetsgener invol-
verande nanoteknologi skattas individens kariesrisk 
för skräddarsydd prevention i relation till individuell 
sjukdomsmekanism. Preventionen nyttjar dels läkeme-
delsliknande preparat som utvecklats från involverade 
gener, dels pre- och probiotiska principer för styrd 
kolonisering.

ning utifrån benägenhetsgener och livsstilsmar-
körer innan kariesskador utvecklats (figur 6).

Man kan också skissa scenarier där de gener 
och proteiner som involveras tjänar som platt-
formar för utveckling av läkemedel, samt för hur 
pre- och probiotika används för att tidigt i livet 
styra bakteriekolonisationen.

I dagsläget vet vi inte vilka, eller hur många, 
gener vi behöver söka igenom för att åstadkom-
ma sådana tillämpningar, inte heller i vilken grad 
det kommer att vara möjligt. Ett viktigt led i så-
dana ambitioner är emellertid samhällets och 
politikers önskan att förstå och bemästra karies-
sjukdomen på samma nivå som andra polygena 
sjukdomar i samhället.
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i kongo-kinshasa 
slöts äntligen ett 
fredsavtal år 2003.
Tamba och hennes 
mamma märker ingen 
större skillnad.
Vi på Läkare Utan Gränser skickar frivilliga  läkare, sjukskö-
terskor och logistiker för att rädda liv och lindra nöd där den
är som störst. Oavsett var i världen det är och vad än makt-
havarna säger.

Du är mycket välkommen att hjälpa oss på 90 06 03-2
eller via www.lakareutangranser.se, där du även kan läsa mer
om vårt arbete.
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