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Kroppens immunförsvar har till uppgift att 
skydda kroppen från angrepp från bland annat 
bakterier och virus och delas in i ett ospecifikt 
och ett specifikt system. Det ospecifika försvaret 
är kroppens första försvarslinje som snabbt kan 
svara på ett bakterieangrepp medan det specifika 
försvaret utvecklas över tid och har förmåga att 
känna igen olika mikroorganismer (antigen) och 
därmed reagera specifikt mot den aktuella mik-
roorganismen. 

En viktig cell i det specifika försvaret är b-lym-
focyter (b-celler). Genom att presentera antigen 
för andra celler aktiverar b-celler det specifika 
försvaret. b-celler producerar också antikrop-
par mot främmande mikroorganismer. En grupp 
av b-celler, så kallade autoreaktiva b-celler, kan 
börja producera antikroppar mot kroppens egna 
vävnader och orsaka vävnadsskada i det aktuella 
området. 

b-celler producerar även cytokiner. Cytokiner 
fungerar som signalmolekyler mellan celler och 
kan på så sätt reglera immunförsvaret. En nyck-
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elcytokin inom immunförsvaret är Interleukin 
10 (il-10). il-10 kan nedreglera immunförsvaret 
efter ett bakterieangrepp, men kan också upp-
reglera och bibehålla ett immunförsvar och på 
så sätt ge upphov till en kronisk inflammation i 
vävnaden. 

Studier på inflammationsområdet vid par-
odontit har visat att b-celler är viktiga antigen-
presenterande celler. Parodontitpatienter har 
en ökad mängd autoreaktiva b-celler och il-10. 
Produktionen av autoantikroppar regleras dess-
utom av il-10. 

Även om patienter med parodontit uppvisar 
en likartad klinisk bild kan de bakomliggande 
biologiska mekanismerna variera mellan indi-
viderna. Parodontit är en komplex sjukdom där 
både det genetiska materialet i grunden och se-
nare uppkomna lokala förändringar i arvsmas-
san (så kallade epigenetiska förändringar) på-
verkar sjukdomsutvecklingen. 

Den genetiska informationen ligger lagrad i 
dna. dna-molekylen innehåller information och 
instruktioner för bildande av proteiner i deras 
funktion som byggstenar i celler eller som sig-
nalmolekyler i reglering av olika system i krop-
pen. För att kunna föra över den genetiska infor-
mationen i dna och omvandla den till proteiner 
måste cellen först kopiera informationen till rna 
som sedan fungerar som mall för syntes av pro-
teiner. 

dna är en dubbelsträngad molekyl som binds 
samman av baspar. Det finns fyra baser: a, t, C och 
g. Den ordning dessa baser binder till varand ra 
utgör det som kallas vårt genom, det vill säga 
arvsmassan. Hos människan är dna fördelat på 
23 kromosomer. Den vanligaste förändringen 
som sker i dna kallas polymorfism. Denna för-
ändring innebär att en av baserna i dna har bytts 
ut mot en annan bas. Följden av polymorfismen 
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  AUTOREFERAT Olika genotyper tillsam-
mans med epigenetiska förändringar av 
DNA har visat sig ha stor betydelse för 
sjukdomsutveckling. Denna kunskap har 
använts i bland annat cancerforskning och 
skapat nya behandlingsstrategier. Dessa 
behandlings modeller kan också vara app-
licerbara vid parodontit och andra kro-
niska inflammationssjuk domar. 

Studier av genetik kan ge 
nya behandlingsmodeller 

… av parodontit 
och andra kroniska 
inflammations-
sjukdomar
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beror på var i dna-kedjan förändringen sker. Det 
kan innebära att ett protein inte kan bildas, att 
det blir ett defekt protein eller att regleringen av 
mängden av ett bildat protein ändras. 

Före varje gen i dna finns ett område som re-
glerar aktivering och uttryck av genen. Ett så-
dant område kallas promotor. Sker förändringar 
och mutationer i en sådan del av dna förändras 
regleringen av genen. Proteinet i sig förändras 
inte.

I en del av kromosom 1 som kodar för il-10 
finns en polymorfism som kallas -1087 (namnet 
baseras på den position i dna-kedjan där föränd-
ringen uppstår) där det kan finnas antingen ett 
a eller ett g som bas. -1087 ligger i promotorn för 
il-10 och studier har visat att om det finns ett 
g i -1087 produceras mer il-10 än om det finns 
ett a i -1087. Då det finns dubbel uppsättning av 
kromosomer kan det för -1087 finnas tre olika 
varianter (genotyper). Dessa kallas gg, aa och 
ag. Tidigare studier har visat att bland patienter 
med kronisk parodontit hade en majoritet den 
så kallade genotypen -1087 gg. Den här gruppen 
hade också en ökning av il-10 och il-10-produ-
cerande b-celler. 

Det är inte basen g i sig själv som förändrar 
regleringen av dna. I och med att dna-sekven-
sen ändras så förändras möjligheterna för re-
gleringsmolekyler att binda till dna och aktivera 
ett genuttryck. Dessa regleringsmolekyler kallas 
transkriptionsfaktorer. Transkriptionsfaktorer 
är ämnen som finns i cellernas kärnor och som 
kan aktivera uttrycket av en gen genom att binda 
till dna.

Genetisk forskning om hur förändringar i 
arvsmassan påverkar regleringen av nyckelfak-
torer inom immunförsvaret, kan ge ny kunskap 
om hur den kroniska inflammationen i parodon-
tit regleras. Forskningen kan även ge kunskap 
om tänkbara mekanismer som kan vara utgångs-
punkt för nya behandlingsstrategier inte bara för 
parodontit utan även andra sjukdomar som kän-
netecknas av en kronisk inflammation.

Syftet med avhandlingen var att vidare stude-

Transkriptionsfaktorer: 
Ämnen i cellkärnan som binder till dna och behövs för att aktivera dna.

Promotor Gen

-1087 +1

Figur I 
Schematisk bild av en dubbelsträngad 
DNA-kedja med en transkriptionsfaktor. 
ILLUS TR AT IONEN HÄMTAD FR ÅN WEBBPL ATSEN 
F ÖR  UNI VER SI TY  OF  ILLINOIS

Figur III
Fotografi av B-celler från en person med genvarian-
ten -1087 G i den del av arvsmassan som kodar för 
Interleukin 10 (IL-10). De röda prickarna i cellerna 
är transkriptionsfaktorn Sp1 som binder till DNA i 
cellkärnan.

Figur II
Varje gen består av förutom själva DNA-sekvensen 
för genen också av en reglerande sekvens, en pro-
motor, som styr hur DNA ska aktiveras och producera 
proteinet. Alla baser i promotordelen numreras med 
negativa tal, medan baser i själva genen får positiva 
tal. Fokus i avhandlingen har varit på den del av IL-
10-promotorn som kallas -1087.

»… forskning om hur förändringar i arvsmassan 
påverkar regleringen av nyckelfaktorer inom 
immunförsvaret, kan ge ny kunskap om hur den 
kroniska inflammationen i parodontit regleras.« 
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ra vilka mekanismer och transkriptionsfaktorer 
som reglerar uttrycket av il-10 och på vilket sätt 
-1087 gg förändrar uttrycket av genen. Vi ville på 
så sätt få en ökad kunskap om hur en förändring 
i arvsmassan kan påverka produktionen av il-10 
och därmed påverka individens immunförsvar. 
Eftersom kopplingen mellan il-10 och b-celler 
är särskilt intressant i parodontit valde vi att an-
vända b-celler som modell. 

delarbete i
Syftet med den första studien var att undersöka 
hur -1087-polymorfismen påverkar bindningen 
av transkriptionsfaktorer till il-10-promotorn 
och därmed reglerar uttrycket av il-10. 

Vi använde oss av metoder baserade på in 
vitro-analyser och cellkulturer. Syntetiskt dna 
som motsvarade il-10-promotorn placerades i 
cellkärnan hos b-celler. Cellerna stimulerades 
med Lipopolysackarid toxin (lps) från bakterier 
och dna-aktiviteten för il-10-promotorn analy-
serades. 

Resultaten visade att b-celler ökade produk-
tionen av il-10 när det fanns en bakteriepåver-
kan och att ökningen var större för celler med 
gg-genotyp än för de med aa-genotyp. 

Genom att tillverka syntetiskt dna som är 
identiskt med il-10-promotorn kunde vi dess-
utom identifiera de olika proteiner som binder 
till dna vid -1087. 

Resultaten visade att transkriptionsfaktorerna 
pu.1 och Spi-b band till området hos båda genoty-
perna. När det fanns ett g i positionen -1087 kun-
de även transkriptionsfaktorn Sp1 binda till dna. 

delarbete ii
Då resultaten i studie i baserades på syntetiskt 
dna och en kommersiellt tillgänglig b-cellslinje 
ville vi i den andra studien analysera regleringen 
av il-10 in vivo i b-celler från individer med aa- 
och gg-genotyper. 

Vi renade fram b-celler från blod från friska 
individer. Produktionen av il-10 från celler som 
stimulerats med bakterie lps jämfördes med den 
från ostimulerade celler. 

Resultaten visade att både mängden il-10 rna 
och protein ökade vid bakteriepåverkan. När vi 
studerade de tre transkriptionsfaktorerna och 
deras förmåga att binda till -1087 fann vi att alla 
band starkare till -1087 G än till -1087 a. Även i 
den här analysen band Sp1 bara om det fanns 
ett g i -1087. En ny laboratoriemetod som kallas 
»rna interference« som gör det möjligt att stänga 

av/stoppa produktionen av ett ämne i cellen an-
vändes i denna studie. När vi blockerade Sp1-
produktionen minskade även produktionen av 
il-10. Den minskningen var mer uttalad för -1087 
gg-genotypen än för aa-genotypen.

delarbete iii
Efter att ha identifierat Sp1 som en viktig molekyl 
i regleringen av il-10 ville vi se om detta protein 
förekom vid parodontit och om mängden av Sp1 
skiljde sig mellan patienter med olika il-10-ge-
notyper. 

Vi rekryterade 15 patienter med kronisk par-
odontit. Från dessa individer tog vi både blod-
prov och vävnadsprov från ett inflammerat 
område runt en tand med parodontit. Från blod-
proverna renades dna fram och analyserades 
för att se vilken variant av -1087 som patienterna 
hade. Vävnadsproverna fixerades för att behålla 
sitt innehåll av både dna, rna och proteiner. 

Vävnadsproverna analyserades med olika tek-
niker för att se hur många celler som produce-
rade Sp1 och även hur många b-celler i vävnaden 
som producerade Sp1. Mängden rna för Sp1 och 
il-10 som fanns i vävnaden analyserades också. 

Resultaten av analyserna i den här studien 
visade att de patienter med -1087 g-varianten 
producerade fyra gånger mer Sp1 och il-10 rna. 
De hade även fler celler som var positiva för Sp1-
proteinet och även fler b-celler som producerade 
Sp1 än patienter med -1087 a. Tillsammans tyder 
dessa resultat på att Sp1 är en viktig faktor i en 
inflammation och att den kan ha en betydande 
del i regleringen av den kroniska inflammationen 
vid parodontit.

delarbete iv
Resultaten i de tre första studierna visade att 
-1087-polymorfismen påverkar regleringen av 
il-10-produktionen. Det funktionella uttrycket 
av en gen regleras dock inte bara av den gene-
tiska strukturen och transkriptionsfaktorer utan 
också genom epigenetiska förändringar av kro-
matinet. Målet med det fjärde delarbetet var så-
ledes att identifiera de epigenetiska faktorer som 
påverkar b-cellernas produktion av il-10. 

Vi rekryterade parodontitpatienter med gg- 
respektive aa-genotyper för -1087 och tog blod-
prov för att rena fram b-celler. b-cellerna stimu-
lerades med olika kemiska ämnen som påverkar 
kromatinstrukturen hos dna. Mängden rna ana-
lyserades och resultaten visade att il-10-uttryck-
et påverkades av tre substanser (vpa, Butyrat och 
5-aza) medan en substans (tsa) inte påverkade 
il-10-produktionen. Det fanns inga statistiska 
skillnader mellan gg- och aa-genotyperna. dna 
renades fram även från blod- och vävnadspro-
ver och kromatinstrukturen hos promotorn runt 
-1087 analyserades. En analys av den typ av epi-
genetisk påverkan som kallas dna-metylering 
visade att det inte var någon skillnad i kromatin-

»Vi rekryterade 15 patienter med 
kronisk parodontit. Från dessa 
individer tog vi både blodprov och 
vävnads prov från ett inflammerat 
område runt en tand med parodontit.« 
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strukturen mellan dna från vävnad och dna från 
blod. Vi analyserade också hur det epigenetiska 
mönstret förändrades av bakteriepåverkan. Vi 
fann att bakteriepåverkan förändrar flera av de 
proteiner som reglerar kromatinstrukturen av 
dna. 

Resultaten i den fjärde studien visar att gene-
tiska strukturer i dna-sekvensen kan påverka de 
epigenetiska mekanismer som resulterar i för-
ändring av kromatinstrukturen. 

huvudsakliga resultat
n Transkriptionsfaktorerna pu.1 och Spi-b band 

till il-10-promotorn vid -1087, medan Sp1 bara 
band om det fanns ett g i -1087.

n Stimulering med bakterie lps resulterade i en 
större ökning av produktionen av il-10 och 
Sp1 hos b-celler med gg-genotyp än b-celler 
med aa-genotyp.

n Transkriptionsfaktorn Sp1 finns i parodon-
titlesioner och individer med gg-genotyp har 
fler Sp1-positiva celler och mer Sp1 rna och 
protein i vävnaden än individer med aa-geno-
typ. 

n Epigenetiska förändringar påverkar uttrycket 
av il-10 och skillnader i dessa förändringar 
fanns mellan individer med gg- och aa-geno-
typer.

klinisk betydelse
Parodontit har ett likartat kliniskt utseende men 
de bakomliggande orsakerna kan variera mellan 
individer. Parodontit är en sjukdom där många 
faktorer samverkar och påverkar sjukdomsbil-
den. Olika genotyper tillsammans med epigene-
tiska förändringar av dna har visat sig ha stor be-
tydelse för sjukdomsutveckling. Kunskap inom 
detta område har använts inom bland annat can-
cerforskning och skapat nya behandlingsstrate-

gier. Dessa behandlingsmodeller kan också vara 
applicerbara vid parodontit och andra kroniska 
inflammationssjukdomar. 

Lokala epigenetiska förändringar av dna, det 
vill säga i celler i gingivalvävnad, kan skilja sig 
från förändringar i dna i blodceller. Det är därför 
nödvändigt att ta fram modeller där vävnadsprov 
kan användas för att studera hur epigenetiska 
förändringar påverkar nyckelmekanismer i den 
lokala inflammationsprocessen vid parodontit. 

Den kunskap som denna forskning ger kan 
användas för att identifiera nya behandlings-
strategier för såväl parodontit som andra kro-
niska inflammationssjukdomar. Dessutom kan 
de kunskaper som erhålls avseende lokala och 
genetiska faktorer i infektionsförsvaret använ-
das för framtida diagnostik och identifiering av 
riskindivider. 

»Dessutom kan de kunskaper som erhålls …  
användas för framtida diagnostik och identifiering  
av riskindivider.« 
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