
Tandläkartidningen 4 • 201880

NATIONELL KLINI SK FORSK ARSKOL A I ODONTOLOGI II ,  DEL 2 AV 4

Forskning

Van der Woude  
syndrom 

Författare: 
Malin Vesterbacka, 
specialist i ortodonti, dok-
torand, Enheten för or-
todonti, Inst för odonto-
logi, Karolinska institutet; 
Stockholms kraniofaciala 
team, Karolinska universi-
tetslaboratoriet. 
E-post:  
malin.vesterbacka@ki.se

Huvudhandledare: 
Marie Pegelow, ötdl, 
med dr, Enheten för or-
todonti, Inst för odonto-
logi, Karolinska institutet; 
Stockholms kraniofaciala 
team, Karolinska universi-
tetslaboratoriet.

Van der Woude syndrom (VWS) är det vanligaste 
syndromet där läpp-, käk- och gomspalt (LKG) in-
går och karaktäriseras framför allt av ”lip pits” i 
underläppen. Syftet med studien är att studera 
skillnaden mellan individer med VWS respek-
tive non-syndrom (NS) LKG gällande kraniofacial 
utveckling, sårläkning samt gen- och protein-
uttryck i oral slemhinna. Detta för att patienter 
födda med VWS inklusive spalt ska kunna få op-
timal och evidensbaserad vård.

LÄPP-, KÄK- OCH GOMSPALT
Varje år föds cirka 200 barn i Sverige med någon 
typ av LKG-spalt, vilken är den vanligaste med-
födda ansiktsmissbildningen med en incidens på 
1–2/1 000 [1]. 

Utvecklingen av ansiktet är en komplex process, 
koordinerad av ett nätverk av transkriptionsfakto-
rer och signalsubstanser, tidigt i den embryonala 
utvecklingen. Under vecka 4–6 bildas den primära 
gommen, den centrala delen av läppen och näsan, 
då de laterala och mediala näsutskotten fogas sam-
man med maxillarutskotten. Detta följs under vecka 
7–8 av att de palatinala utskotten möts och sam-
manfogas och bildar hårda och mjuka gommen. En 
störning under dessa faser kan leda till uppkomst 
av en spalt [2].

Spalterna kan delas in i läpp- (L), läpp-käk-spalt 
(LK) med eller utan gomspalt (G) och G-spalt, och 
de kan vara partiella eller totala. Etiologin bakom 
LKG är multifaktoriell, där både miljöfaktorer och 
gener inverkar. LKG-spalt ses familjärt i cirka 30 

procent av fallen [1] och det finns mer än 300 kända 
syndrom där spalt ingår (läs mer på OMIM:s webb-
plats: http://ncbi.nlm.nih.gov/Omim/). 

VAN DER WOUDE SYNDROM
Van der Woude syndrom är det vanligaste syndro-
met där LKG ingår och utgör cirka 2 procent av alla 
patienter med LKG. Individer med VWS karaktä-
riseras av ”lip pits” (cirka 80 procent), LKG-spalt 
(cirka 50 procent) och hypodonti (cirka 25 procent). 
Arvsgången är autosomalt dominant och inom en 
familj med VWS kan man, till skillnad från famil-
jer med NSLK ± G, hitta både LKG- och G-spaltfe-
notyper och hos vissa kan en aplasi vara enda teck-
net på syndromet [3].

Ända sedan Anne van der Woude beskrev syn-
dromet 1954 [4] har forskare varit intresserade av 
VWS som en källa till information om orsaken till 
mer vanliga non-syndrom (NS)LKG. 2002, nästan 
50 år senare, identifierade Kondo et al [5] en gen 
för VWS på kromosom 1, IRF6. Det har visat sig att 
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Vad handlar din forskning om?
– Jag forskar om van der Woude syndrom 
(VWS), det vanligaste syndromet där 
läpp-, käk- och gomspalt ingår. Vi hoppas 
kunna ge patienter med VWS optimal och 
evidensbaserad vård.

Varför började du forska?
– Nyfi kenhet. Jag ville få fördjupa mig och 
lära mig nytt. Att studera sådant man inte 
vet så mycket om är spännande. Jag kände 
mig också motiverad av att kanske få bidra 
med något mer till patientgruppen.

Hur får din forskning betydelse för patien-
ter?
– Förhoppningsvis gör min forskning det 
möjligt att ge patienterna ett förbättrat 
omhändertagande.

På vilket sätt kommer forskningen få bety-
delse för dig och din karriär?
– Forskningen ger nya möjligheter till ett 
fortsatt stimulerande jobb, hoppas jag.

Vad ska du göra när forskarskolan är klar?
– Efter forskarskolan kommer jag att fort-
sätta med mina doktorandstudier och läg-
ga fram min avhandling. Parallellt med 
det kommer jag att fortsätta med min kli-
niska verksamhet.

Vilken nytta får du av nätverket du bygger 
upp genom forskarskolan?
– Förutom glädjen att ha lärt känna dessa 
trevliga människor från olika ställen och 
specialiteter, underlättar det förhopp-
ningsvis möjligheten till informationsbyte 
och eventuella framtida samarbeten. Det 
är alltid lättare att ”lyfta luren” och ringa 
till någon man känner.
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cirka 70 procent av alla individer med VWS har en 
mutation i denna gen. Man har senare även funnit 
mutationer i genen GRHL3 i familjer med VWS [6].

Patienter med VWS inkluderande spalt liknar 
till stor del individer med non-syndrom LKG, men 
kliniskt noteras en tendens till mer prenormal käk-
relation hos VWS-individer. Få studier har dock 
studerat och jämfört kraniofacial utveckling hos 
dessa grupper. Prevalensen av hypodonti har även 
visats vara högre hos individer med VWS jämfört 
med individer med NSLKG. Kliniskt verkar det även 
förekomma sämre sårläkning efter operationer på 
barn födda med VWS. I en studie [7] där sårläkning 
efter spaltoperationer jämfördes mellan individer 
med VWS respektive NSLKG, sågs en större risk 
för komplikationer (till exempel gomfi stlar) hos 
patienter med VWS.

Både IRF6- och GRHL3-generna har en viktig 
roll för keratinocyternas diff erentiering och inver-
kar på bildandet av det förhornade hudytlagret. I 
djurstudier har man kunnat visa att Grhl3 och Irf6 
har en funktion i utvecklingen av peridermet, vilket 
är en tillfällig struktur som utvecklas från ektoder-
met och täcker det orala epitelet under bildandet 
av gommen. Peyrard el al [6] drog slutsatsen att 
ett fungerande oralt periderm är nödvändigt för 
utvecklingen av gommen.

Keratinocyter från hud fi nns tillgängliga och an-
vänds för att studera celldiff erentiering, migration 

Figur I. Patient född med VWS med ännu ej opererad bilateral 
LKG-spalt och lip pits.
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Figur II. OPG från patient 
född med VWS som visar 
aplasier av samtliga perma-
nenta 5:or samt 12 och 22.

eller celldöd i epitelceller. Slemhinnan i munhålan 
är också täckt av ett snabbt växande epitel, men för 
slemhinna finns endast ett fåtal studier utförda.

FORSKNINGSPROJEKTET
Syftet med studien är att med slemhinnebiopsier 
studera vilken roll GRHL3 och IRF6 har i oral epite-
lial vävnad, för att se vilken betydelse dessa gener 
kan ha i gommens utveckling och vid sårläkning. 
För att säkerställa den kliniska bedömningen av 
ett annorlunda tillväxtmönster i käkarna och säm-
re sårläkning efter operationer på barn födda med 
VWS, planeras journalstudier. Profilröntgenbilder 
kommer att analyseras kefalometriskt och panora-
maröntgenbilder kommer att användas för att stu-
dera aplasier. Kontrollgrupper med individer föd-
da med NSLKG samt ”friska” individer kommer 
att inkluderas.

Målet är att kunna ge patienter födda med VWS 
inklusive spalt optimal och evidensbaserad vård, 
med en vårdplan anpassad efter deras speciella be-
hov. En ökad kunskap om protein och genuttryck i 
oral slemhinna kan förhoppningsvis hjälpa oss att 
bättre förstå varför en spalt uppstår, samt hjälpa oss 
att förstå läkningsprocessen och ärrvävnadsbildning 
efter kirurgi i oral vävnad, där kunskapen är liten. l

Forskare? Vill du bidra  
med en vetenskapsartikel?
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