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SAMMANFATTAT Forskargruppen 
studerar hur olika systemsjukdomar, 
däribland fetma och övervikt, maligna 
sjukdomar och neutropeni, påverkar 
inflammation och vävnadsnedbrytning 
i orala vävnader.

Fetma är en generell låggradig kronisk inflam-
mation som påverkar kroppens olika organsys-
tem. Enligt nya rön kan fetma bidra till ökad fö-
rekomst av parodontit.

Barn och ungdomar med maligna sjukdomar 
som behandlas med cytostatika drabbas ofta av 
inflammationer i munslemhinnan, mukosit. Svår 
neutropeni är en annan systemsjukdom som 
medför omfattande orala inflammationer, bland 
annat ökad risk för parodontit (figur 1) och aftösa 
sår i slemhinnan. Experimentella studier på cell- 
och molekylärnivå pågår i syfte att öka kunska-
pen om inflammationsförmedlad vävnadsned-
brytning i orala vävnader. 

övervikt, fetma och parodontit
Förekomst av fetma och dess följdsjukdomar 
ökar epidemiskt över hela världen och har bli-
vit ett av de största hälsoproblemen. Övervikt 
och fetma ökar bland såväl barn som vuxna och 
midjemåttet har ökat förhållandevis mer än bmi 
(Body Mass Index).
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I dag är nästan hälften av Sveriges vuxna be-
folkning överviktig (bmi>25) och cirka 10 pro-
cent lider av fetma, en fördubbling på 20 år. 
Cirka 25 procent av de svenska tioåringarna är 
överviktiga, till skillnad mot 1970 då 3 procent av 
tioåringarna hade problem med övervikt.

Fetma innebär ökad risk för allvarliga sjukdo-
mar och andra hälsoproblem däribland diabetes 
typ 2, hjärt-kärlsjukdomar, vissa cancerformer, 
astma och snarkningsproblem med sömnapné. 
Ett stort antal patienter med övervikt drabbas 
av metabolt syndrom som samverkar med buk-
fetma, insulinresistens, dyslipidemi och hyper-
toni för utveckling av typ 2-diabetes och hjärt-
kärlsjukdom. 

Tvärsnittsstudier har visat på en ökad före-
komst av parodontit hos unga vuxna med fetma 
kontrollerat för ålder, kön, oral hygien samt rök-
ning [1]. Fettvävnaden producerar stora mäng-
der inflammationsämnen, adipokiner, däribland 
tnfα, il-6, il-8 och plasminogenaktivator inhi-
bitor-1 (pai-1). Gruppen har tidigare visat att kon-
centrationen av tnfα i tandköttsfickan (figur 2) 
är korrelerad till graden av svår fetma [2], vilket 
kan visa på att kopplingen mellan parodontit och 
fetma förmedlas via en eller flera av de inflam-
mationsämnen som produceras i fettvävnad.

Det är viktigt att klarlägga om fetma är en 
riskfaktor för tidig parodontitutveckling samt 
att identifiera den eller de mekanismer som kan 
bidra till parodontal ohälsa vid fetma. Projektet 
drivs i samarbete med professor Claude Marcus 
vid Rikscentrum för överviktiga barn (Karolin-
ska universitetssjukhuset). 

neutropeni och parodontit
Medfödd neutropeni (Kostmanns syndrom) or-
sakas av en mognadshämning i benmärgen som 
drabbar specifikt den myeolida cellinjen och leder 
till neutrofilbrist (neutropeni) [3]. I dag behand-
las dessa patienter bland annat med injektioner 
av rekombinant humant g-csf (granulocyte co-
lony stimulating factor) vilket ökar antalet neu-
trofiler i cirkulationen. Trots framgångarna med 
g-csf har patienterna fortfarande en högre mot-
taglighet för bakteriella infektioner.

I munhålan drabbas patienterna av aftösa sår 
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Figur 1. Parodontit hos 
20-årig patient med 
Kostmanns sjukdom.
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Figur 2. Provtagning med 
pappersfilter för insamling 
av gingivalvätska för analys av 
prostaglandiner, cytokiner och 
matrixmetalloproteinaser.



69

VETENSKAP & KLINIK TEMA NY FORSKNING STOCKHOLM

tandläkartidningen årg 100 nr 7 2008

och parodontit (figur 1). Omfattande inflamma-
tioner kan utvecklas i gingivan redan när mjölk-
tänderna bryter fram. För närvarande pågår en 
nationell kartläggning av patienter med neutro-
filbrist eller neutrofildysfunktion med avseende 
på parodontala förhållanden. Speciellt studeras 
mikrofloran och immunmodulerande substanser 
i tandköttsfickan och dess betydelse för initiering 
och progression av parodontit. 

Projektet drivs i samarbete med överläkare 
Göran Carlsson (Karolinska universitetssjuk-
huset) barnläkare inom hematologi och onkolo-
gi, med dr Katrin Pütsep, docent Mats Andersson 
(mtc, Karolinska institutet) samt professor Lars 
Engstrand (Smittskyddsinstitutet).

mukosit hos barn och ungdomar
med malign sJukdom
Mukosit är en patologisk process i mukosan som 
bland annat orsakas av cytostatika och strålning 
och som kan drabba patienter med tumörsjuk-
dom. Svårighetsgraden kan variera från mild 
inflammation till djupa ulcerationer. Mukositen 
kan omfatta en eller flera delar av mag-tarmkana-
len och innebär svåra smärtor, blödningar, svälj-
ningsproblem, näringsupptagningsproblem och 
infektioner. Det är ofta ett stort omvårdnadspro-
blem och påverkar patientens livskvalitet.

Hypotesen är att cytostatika har en negativ på-
verkan på funktionen hos neutrofila granulocyter, 
andra immunceller och epitelceller vilket betyder 
att cellerna inte kan medverka i försvaret av slem-
hinnan. Neutrofila granulocyter bildar flera vikti-
ga antibakteriella peptider som hnp1-4 och ll-37 
som verkar både i cellen och i vävnaden. Pepti-
den ll-37 har förutom antibakteriella egenskaper 
även en funktion i reglerandet av immunförsvaret 
och kan fördröja den programmerade celldöden 
(apoptos) i neutrofila granulocyter [4]. 

Mekanismerna bakom initiering och utveck-
ling av mukosit studeras med fokus på mikroflora, 
neutrofilfunktion samt antibakteriella peptider. 
Projektet drivs i samarbete med samma forskare 
som i neutropeniprojektet.

kronisk inflammation och vävnadsnedbrytning
Prostaglandiner, framför allt prostaglandin E2 
(pgE2) och matrix metalloproteinaser (mmp), är 
exempel på aktiva aktörer som deltar i vävnads-
nedbrytningen. pgE2 bidrar till feber och värk 
och bildas som ett led i den inflammatoriska pro-
cessen samt medverkar i vävnadsnebrytningen 
genom att aktivera osteoklaster till bennedbryt-
ning via rankl (Receptor Activator for Nuclear 
Factor-κ B Ligand) samt stimulera produktionen 
av proteolytiska enzymer och cytokiner som i sin 
tur stimulerar till vävnadsnedbrytning.

pgE2 fördröjer också att neutrofilerna att gå i 
apoptos, vilket kan leda till en förlängd inflam-
mationsreaktion. Därmed kan pgE2

  spela en 
viktig roll för upprätthållandet av den kroniska 

inflammationen i vävnaden. mmp-enzymerna 
klyver extracellulära matrixproteiner som kolla-
gen, elastin, proteoglykaner och lamininer. Mål-
sättningen är att studera regleringen av pgE2 och 
olika mmp som är involverade i nedbrytningen av 
parodontal bindväv. 

Inflammationsmediatorn pgE2 produceras från
fosfolipider med hjälp av enzymerna fosfoli-
pase a2 (pla2), cyclooxygenas (cOX-1, cOX-2) och 
de senare upptäckta enzymerna prostaglandin E-
syntas (pgE-syntas). Tre isoformer av pgE syntas 
(mpgEs-1, mpgEs-2, cpgEs) har identifierats var-
av pgEs-1 aktiveras vid inflammatoriska tillstånd 
(figur 3). Gruppen har tidigare visat att cytoki-
nerna il-1β och tnfα ökar uttrycket av pgEs-1 i 
gingivala fibroblaster [5], den dominerande cell-
typen i gingivan.

Enzymet mpgEs-1, som ligger nedanför cOX i 
reaktionskedjan, kan vara en attraktiv måltavla 
för nya läkemedel mot inflammatoriska sjukdo-
mar eftersom både de traditionella antiinflam-
matoriska (nsaiD) och de nya cOX-2-selektiva
läkemedlen (coxiberna) ger allvarliga biverk-
ningar. Betydelsen av mpgEs-1 för kronisk in-
flammation studeras i både prekliniska och djur-
experimentella studier.

Systemsjukdomar
och kronisk inflammation
i orala vävnader

Figur 3.  Schematisk bild över PGE2-bildningen.
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