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Kostmanns syndrom
    – parodontit ett viktigt kännetecken

Kostmanns syndrom är en allmänsjukdom där parodontit utgör en
viktig del av sjukdomsbilden. Trots att sjukdomen är ovanlig är det
därför viktigt att tandvårdspersonal har kunskap om tillståndet.
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Antimikrobiella peptider utgör kroppens första försvarslinje mot invaderande mikroorganismer och
finns hos alla levande organismer. Hos människa
finns två huvudgrupper av antimikrobiella peptider, defensiner och katelicidin. Hans G Boman,
mikrobiolog från Stockholm, spelade en viktig roll
vid identifieringen av antimikrobiella peptider,
ett arbete som till stor del gjordes genom studier
av insekter [1].
I familjen katelicidin finns bara en medlem som
förekommer hos människa och det är peptiden LL37. Flera svenska forskare har gjort stora insatser
för att belysa struktur och funktion hos LL-37 samt
undersöka dess kliniska betydelse. Prekursorn för
LL-37, hCAP-18, identifierades 1995 av tre forskargrupper parallellt [2–4]. Men redan på 1940-talet
gjorde Rolf Kostmann (1909–1982), barnläkare och
regementsläkare i Boden, iakttagelser och upptäckter som i efterhand har visat sig kunna kopplas till
LL-37. Kostmann upptäckte en hög barnadödlighet
hos vissa familjer i trakterna av Överkalix i Norrbottens län. Gemensamt för de drabbade barnen var
allvarliga infektioner som orsakats av mycket låga
nivåer av neutrofila leukocyter.
Kostmann disputerade 1956 och fick sjukdomen
Kostmanns syndrom (morbus Kostmann) uppkallad efter sig [5]. Kostmanns syndom innefattar en
grupp diagnoser som kännetecknas av lågt antal
neutrofiler, allvarliga infektioner/inflammationer
samt mycket låga halter/avsaknad av LL-37 i blod
och saliv. De första fallen av Kostmanns syndrom
som Rolf Kostmann undersökte uppvisade hög
feber, inflammation i mellanörat, mastoidit samt

bölder av olika storlekar. Den ursprungliga varianten av Kostmanns syndrom, som identifierades av
Kostmann, är autosomalt recessivt nedärvd medan
andra varianter av sjukdomen nedärvs via ett autosomalt dominant nedärvningsmönster.
Ur odontologiskt perspektiv är Kostmanns syndrom intressant, eftersom det är en allmänsjukdom
där parodontit utgör en viktig del av sjukdomsbilden. I detta sammanhang bör det påpekas att även
andra neutrofilsjukdomar, som kronisk benign

Fakta 1. Vem var Kostmann?
Rolf Kostmann föddes 1909 och utbildade sig till barnläkare vid Norrtulls barnsjukhus i Stockholm 1937–1941.
Under åren 1942–52 var han verksam vid Bodens
garnisonssjukhus på 50 procent som regementsläkare och 50 procent som barnläkare. Han byggde upp
en ny barnklinik vid garnisonssjukhuset och var den
yngste chefen (33 år) på en barnklinik hittills. Kostmann
flyttade till Boden 1942, det vill säga mitt under andra
världskriget, och förutom soldaterna och deras befäl
vid garnisonen och barnen i Norrbotten hade Kostmann
också det medicinska ansvaret för 5 000 flyktingbarn
från Finland 1942.
Rolf Kostmann disputerade vid Uppsala universitet
1956 med avhandlingen ”Infantile genetic agranulocytosis (agranulocytosis infantilis hereditaria). A new
recessive lethal disease in man”. Han flyttade 1952 till
Norrköping och barnkliniken vid Norrköpings sjukhus
och gick i pension 1972. Rolf Kostmann avled 1982.
Källa: Ljunggren CG, Stenhammar L, Strömberg L. Icons in paediatrics: Rolf
Kostmann (1909–1982). Acta Paediatr 2017; 106: 1070–2.
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Tabell 1. Exempel på inflammatoriska sjukdomar
som kännetecknas av höga halter av LL-37
Diagnos

Antimikrobiell peptid (LL-37)

Referens

Arterioskleros

arteriosklerotiska plaque

[7]

Parodontit

gingivalvätska, biopsier av gingiva

[8–11]

Psoriasis

lesioner

[12]

Rosacea

epidermis

[13]

Inflöde från utsidan
av till exempel kalcium

BIOLOGISKA VERKNINGSMEKANISMER HOS LL-37
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UTSIDA

LL-37

Många inflammatoriska sjukdomar, däribland parodontit, kännetecknas av höga LL-37-nivåer i inflammationsområdet (tabell 1). Vita blodkroppar,
däribland neutrofiler, rekryteras till inflammationsområdet och med all sannolikhet härrör det mesta
LL-37 som finns i inflammationsområdet från neutrofiler. Även andra vita blodkroppar samt hudens
och slemhinnans epitelceller bidrar, om än obetydligt jämfört med neutrofilerna, till produktionen av
LL-37. I inflammationsområdet kommer LL-37 att
motverka och bekämpa mikroorganismer och därmed förhindra att värdcellerna blir infekterade.
Kostmanns syndrom kännetecknas, som tidigare
nämnts, av lågt antal neutrofiler och total avsaknad
av LL-37 i blod och saliv [14]. Med stor sannolikhet
uppträder de allvarliga och livshotande infektionerna hos patienter med Kostmanns syndrom på
grund av avsaknad av LL-37. För att med säkerhet
dra slutsatsen att det är LL-37-bristen som ger infektionerna krävs emellertid att infektionerna motverkas av tillförsel av syntetiserat, exogent LL-37,
försök som så långt vi känner till ännu inte är gjorda.
De låga neutrofiltalen och infektionerna hos patienter med Kostmanns syndrom behandlas med
granulocyt-kolonistimulerande faktor (G-CSF),
varvid antalet neutrofiler i blodet ökar till en normal
nivå och därmed slipper patienterna de livshotande
infektionerna. Behandlingen med G-CSF är kontinuerlig och syftar till att långsiktigt upprätthålla
normalt antal neutrofiler. Trots att G-CSF-behandlingen leder till normalt antal neutrofiler i blodet
och att patienterna slipper allvarliga infektioner,
förhindras inte inflammationen i gingivan och
förlusten av benvävnad i anslutning till tänderna.
Neutrofilerna saknar en viktig komponent, nämligen LL-37, och troligen beror de kvarstående problemen med gingivit och parodontit på avsaknad
av LL-37 och dess antibakteriella aktivitet i saliv
och parodontiet [14–16].
LL-37 utövar sin antimikrobiella eﬀekt genom
att permeabilisera bakteriernas cellvägg och bilda
kanaler mellan bakteriens in- och utsida, vilket visas schematiskt i figur I [17]. Genom dessa porer

LUMEN

LL-37

neutropeni, cyklisk neutropeni och autoimmun
neutropeni, i hög grad är associerade med gingivit
och parodontit [6]. Emellertid är Kostmanns syndrom speciellt eftersom det är en nedärvd sjukdom
som kännetecknas av total avsaknad, alternativt
extremt lågt antal, av neutrofiler.
Trots att Kostmanns syndrom är ovanligt är det
viktigt för tandvårdspersonal att ha kunskap om tillståndet, eftersom parodontit är en väldokumenterad
del i sjukdomsprocessen. Det orala engagemanget
vid sjukdomen betyder att morbus Kostmannpatienter måste kontrolleras regelbundet av tandläkare/tandhygienist.

Läckage av viktiga komponenter
från bakteriens insida

Figur I. LL-37 dödar bakterier och utövar sin antimikrobiella eﬀekt genom att binda sig till och
borra hål i bakteriens cellvägg. Härigenom bildar LL-37 en kanal mellan bakteriens utsida och
insida. Detta leder till att livsviktiga komponenter som enzymer strömmar ut ur bakterien
samtidigt som till exempel kalcium flödar in och stimulerar bakteriedöd. Så småningom lyserar
bakterien, det vill säga bakteriens struktur och organeller löses upp. Fosfolipider bygger upp
bakteriens cellvägg och de representeras i bilden av blå cirklar med utskott.

strömmar livsviktiga komponenter ut ur bakterien,
till exempel enzymer som behövs för att bilda energi
i glykolysen. Den LL-37-inducerade permeabiliseringen leder också till att Ca2+ diﬀunderar längs sin
koncentrationsgradient från utsidan till insidan av
bakteriecellen. När koncentrationen av Ca2+ ökar
inuti bakterien startar processer som leder till att
denna lyserar och dör. Förutom att döda bakterier
kan LL-37 också förhindra bakteriernas funktion
genom att binda upp bakterietoxiner som lipopolysaccharid [3]. Dessutom har LL-37 visats kunna
inducera programmerad celldöd (apoptos) samt
stimulera sårläkning [18, 19].
PATIENTER MED KOSTMANNS SYNDROM
UPPVISAR PARODONTIT

I en studie utförd på fyra patienter med Kostmanns
syndrom, som hade släktskap med personer i den
familj som ursprungligen beskrevs av Rolf Kost-

”… morbus
Kostmannpatienter måste
kontrolleras
regelbundet
av tandläkare/
tandhygienist.”
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”Den parodontala sjukdomen
hos Kostmanns
syndrompatienterna
beror med all
sannolikhet på
att neutrofilerna
inte producerar
LL-37.”

Nebel & Nilsson: Kostmanns syndrom – parodontit ett
viktigt kännetecken. Accepterad för publicering 10 juli 2018.

mann, undersökte Pütsep et al [14] och Carlsson et
al [16] parodontalt status. Samtliga fyra patienter
med Kostmanns syndrom som inkluderades i studien diagnostiserades med sjukdomen före fem
månaders ålder.
För att bota bristen på neutrofiler behandlades patienterna kontinuerligt med G-CSF. Alla patienterna
hade parodontit då G-CSF-behandlingen inleddes.
Tre av de fyra patienterna uppvisade pågående parodontit med fästeförlust trots normala neutrofiltal.
Således orsakades parodontiten inte av underskott
av neutrofiler i sig utan av brister i den funktionella
kvaliteten hos dessa. Det är viktigt att poängtera att
patienterna hade genomgått regelbundna undersökningar hos tandläkare/tandhygienist.
De neutrofila leukocyterna hos dessa tre patienter
samt även deras saliv saknade LL-37, vilket tyder
på att parodontal sjukdom vid Kostmanns syndrom
kan tillskrivas oförmåga hos neutrofilerna att bilda
LL-37. Den fjärde patienten, som hade genomgått
benmärgstransplantation, uppvisade ingen parodontal sjukdom och denna patients neutrofiler
innehöll normala halter LL-37 då patienten undersöktes vid 15 års ålder.
I en oberoende studie har en grupp forskare från
Turkiet tillsammans med professor Martha Somerman rapporterat mycket grav parodontit hos en
sexårig pojke och dennes treåriga syster som båda
diagnostiserades med Kostmanns syndrom [20].
Hälften av alla erumperade tänder var mobila och
inom sex månader från undersökningstillfället för-

lorade brodern alla kvarvarande tänder på grund av
parodontit och periapikala infektioner. Parodontal
stödbehandling en gång per månad med syfte att
förhindra reinfektion stabiliserade parodontalstatusen under en tvåårig uppföljningsperiod. Tyvärr
analyserade inte Hakki et al [20] nivåerna av LL-37
hos syskonens neutrofiler och i deras saliv.
Forskare har rapporterat förhöjda nivåer av LL-37
i gingivalvätskan vid parodontit (tabell 1). Detta fynd
kan tolkas som att LL-37 frisätts lokalt vid infektionen/inflammationen av de neutrofila leukocyter
som rekryteras till inflammationsområdet. Den
kvantitativa ökningen av LL-37 är svår att uttala
sig om. En möjlighet är att LL-37 visserligen ökar i
inflammationsområdet hos patienter som drabbas
av parodontit, men att ökningen är otillräcklig för
att bromsa/stoppa infektionen/inflammationen.
KONKLUSION

Trots att Kostmanns syndrom är en sällsynt sjukdom, är det viktigt att odontologer får kunskap om
tillståndet eftersom parodontit är ett kardinaltecken för sjukdomen.
Den parodontala sjukdomen hos Kostmanns
syndrom-patienterna beror inte primärt på avsaknad av neutrofiler, utan med all sannolikhet på att
neutrofilerna inte producerar LL-37. Vi vill därför
med bakgrund av Rolf Kostmanns observationer
samt efterföljande kollegers upptäckter och arbeten
sätta fokus på LL-37-brist som en möjlig, bidragande
etiologisk faktor till parodontit. ●
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