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Forskning

Aggressiva former av parodontit kan snabbt 
leda till omfattande tandfästeförluster hos 
unga människor. I dagsläget är det till stora de-
lar okänt varför vissa drabbas av de mer aggres-
siva formerna av parodontit. Målsättningen 
med detta projekt är att utreda prevalensen av 
aggressiv parodontit i Västerbotten och att hit-
ta biomarkörer i bakterier för prediktion av risk 
för bäraren att drabbas av aggressiva former av 
parodontit.

Aggressiv parodontit är en relativt ovanlig sjukdom 
i Sverige, medan den är betydligt vanligare i andra 
delar av världen, bland annat i Västafrika [1]. För 
de som drabbas av aggressiv parodontit är tidig be-
handling av yttersta vikt då den obehandlad leder 
till snabbt progredierande tandfästeförlust. 

I tidigare studier har man kunnat konstatera att 
bakterien Aggregatibacter actinomycetemcomitans 
(Aa), figur I,  kan ses som en riskfaktor för utveckling 
av främst lokal aggressiv parodontit hos ungdomar 
[2–4]. Denna bakterie kan hittas hos en stor andel av 
populationen som en del av den normala orala bak-
teriefloran [5]. Men trots att denna bakterie är starkt 
kopplad till aggressiva former av parodontit, är det 
bara en liten del av de som har denna bakterie i sin 
normala orala bakterieflora som utvecklar aggressiv 
parodontit. I dagsläget är det inte helt klarlagt var-
för det är så, men det tyder på att det kan finnas mer 
virulenta former av bakterien, och virulensfaktorer 
hos denna som inte är klarlagda.

I och med en ökad migration och vetskap om att 
aggressiv parodontit är vanligare hos vissa etniska 
grupper, finns det även ett intresse i att utreda fö-
rekomsten av aggressiv parodontit i Sverige. Detta 
då det inte finns några aktuella data tillgängliga 
gällande prevalensen av denna sjukdom i landet. 
Det är också viktigt för att kunna förutse framtida 
behov av parodontal vård.

YTTERMEMBRANPROTEINERS  ROLL 
Genom att använda oss av molekylärbiologiska me-
toder, kan vi studera Aa närmare för att utreda vad 
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som ger den bakterien en fördel vid initieringen av 
aggressiva former av parodontit, samt försöka hit-
ta genetiska markörer som är unika för de mest vi-
rulenta formerna av bakterien. 

Hittills har vi studerat serumresistens, som ses 
som en virulensfaktor hos Aa, vilket betyder att bak-
terien har en förmåga att motstå immunförsvarets 
komplementsystem och överleva i humant serum. 
Genom vårt arbete har vi upptäckt hur vissa ytter-
membranproteiner (Outer membrane protein A1 och 
A2 (OmpA1/A2)) tydligt kan kopplas till överlevnad i 
humant serum hos Aa, men även i den närbesläktade 
bakterien Aggregatibacter aphrophilus (A. ap). Detta 
tyder på att mekanismen inte enbart är artspecifik. 
Genom att avlägsna generna för dessa proteiner med 
molekylärbiologiska metoder har vi sett en tydligt 
reducerad överlevnad av både Aa och A. ap i serum.

Genom att undersöka vilka yttermembranprotei-
ner som bildas hos Aa och A. ap kan man få en bättre 
förståelse kring mekanismerna som gör bakterierna 
serumresistenta. I förlängningen innebär detta att 
man skulle kunna rikta läkemedel mot dessa protei-
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Figur I. Aggregatibacter 
actinomycetemcomitans 
(stam: D7S), sett genom 
atomkraftsmikroskop.
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ner och förhindra uppkomst av sjukdom (aggressiv 
parodontit).

PREVALENS AV AGGRESSIV PARODONTIT
Som en del i projektet kommer vi även att undersö-
ka en ungdomspopulation (15-åringar (n = 1 655)) i 
Västerbotten för att utreda prevalensen av aggres-
siv parodontit. I samband med detta kommer vi att 
undersöka förekomsten av Aa i denna utvalda po-
pulation och karakterisera dessa stammar av bak-
terier för att utreda om de innehar någon avvikande 
gensammansättning eller virulensfaktor. 

I detta projekt kommer tidigare nämnd ungdoms-
population att undersökas  utifrån tillgängliga jour-
naldata. Inklusionskriterium kommer att vara margi-
nal fästeförlust som mäts radiologiskt och defi nieras 
som marginal benförlust på ≥ 2 mm avstånd mellan 
emalj-cementgräns och approximalt ben. De som 
faller inom dessa ramar kommer att tillfrågas om 
deltagande i studien, vilken kommer att innefatta 
klinisk undersökning och insamling av plackprover. 
Proverna kommer sedan att analyseras med fokus 
på Aa och vilka genotyper av Aa som fi nns. 

Förhoppningsvis kommer vi att kunna jämföra 
stammar av Aa som hittas i Västerbotten med våra 
tidigare insamlade stammar av Aa från Maasai Mara, 
Kenya. Detta främst för att kunna jämföra dessa 
med avseende på gensammansättning. Gällande 
bakteriestammarna från Kenya kommer dessa yt-
terligare att analyseras för att undersöka om Aa och 
dess högvirulenta kloner förekommer i lika stor ut-
sträckning i Östafrika som i Västafrika.

En övervägande andel av dessa projekt sker inom 
vår egen forskargrupp (http://bit.ly/2Et8SXS), dock 
kommer delar av ovan nämnda projekt att utföras 
i samarbete med forskare inom ENAaR (European 
Network for Aggregatibacter actinomycetemcomi-
tans Research (http://bit.ly/2F4wrYh). ●
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Varför började du forska?
– Forskning har alltid varit intressant, så 
det var nog bara en tidsfråga innan jag 
skulle ge mig in på den banan. I grund och 
botten är det nyfi kenheten och en vilja att 
försöka förstå saker som lagt grunden för 
forskningsintresset.

Vad handlar ditt projekt om?
– Vi undersöker förekomsten av aggressiv 
parodontit i Västerbotten och försöker 
hitta biomarkörer i bakterier hos dem 
som drabbas av aggressiva former av 
parodontit. På sikt kan människor som har 
en ökad risk få veta det tidigt, hoppas vi.

Hur får din forskning betydelse för 
patienter?
– Förhoppningen är att man genom min 
forskning ska kunna utveckla nya strate-
gier för att behandla och jobba med pre-
vention av aggressiva former av parodon-
tit.

På vilket sätt kommer forskningen 
att få betydelse för dig och din karriär?
– Jag hoppas att den kommer att ge goda 
förutsättningar för mig att även i framti-
den kunna fortsätta med forskning.

Vad ska du göra när forskarskolan är klar?
– Som det ser ut nu kommer jag att kombi-
nera min doktorandtjänst med kliniskt ar-
bete.

Vilken nytta får du av nätverket 
du bygger upp genom forskarskolan?
– Förutom kunskapsutbyte, är det myck-
et möjligt att det kommer att leda till olika 
forskningssamarbeten i framtiden.

Janet Suslick
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” I grund och 
botten är det 
nyfikenheten 
och en vilja att 
försöka förstå 
saker som lagt 
grunden för 
forsknings-
intresset.”


