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SAMMANFATTNING   
     

Parodontit är en inflammatorisk och protolytisk sjukdom som orsakas av en biofilm (plack) 

bestående av ett flertal bakterierarter tex. Porphyromonas gingivalis [2]. P. gingivalis 

utrycker flera viktiga virulensfaktorer, exempelvis LPS, fimbrier och proteaser [1]. Monocyter 

har en viktig roll i immunförsvar och i skyddande mot patogena bakterier [10]. Vid 

interaktionen med P. gingivalis frisätter monocyter pro-inflammatoriska cytokiner, såsom IL-

8 [12].  

Syftet med denna studie var att undersöka vilken roll uttrycket av cystein protease, 

gingipainer hos P. gingivalis har för IL-8 frisättningen hos monocyter genom att använda 

levande eller värmedödad, Vildstammar eller gingipain mutanter av P. gingivalis.  IL-8 

analyserades med ELISA metoden. Dessutom studerades P. gingivalis förmåga att invadera 

monocyter medhjälp av Confocal Laser Mikroskop. 

Värmedödade ATCC inducerade en markant frisättning av IL-8 (ca 33277 pg/ml) nästan 100 

gånger högre än dem orsakades av levande ATCC. Levande W50 orsakade endast en 

obetydlig produkt av IL-8 hos monocyter, medan mutanterna av W50 stimulerade en högre 

IL-8 frisättning med en nivå ca 10 gånger högre.  

Denna studie visar att P. gingivalis inducerar en frisättning av IL-8 och att den ackumulerade 

mängden av denna cytokin regleras av gingipainer. 
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1.INTRODUKTION 
 

1:1 Parodontit 

Parodontit karakteriseras av en kronisk inflammatorisk process i den gingivala vävnaden. 

Sjukdomen delas i två tillstånd, gingivit och parodontit. Gingivit definieras som ett 

inflammatoriskt tillstånd i mjuka gingivalvävnad som omger tänderna (utan förlust av 

parodontala stödjande vävnader). Parodontit är en inflammation i gingivalvävnad med förlust 

av parodontala stödjevävnaden, dessa tillstånd orsakas av dentalt plack på tandytan och i 

gingivala fickan vilket så småningom orsakar tandlossning, figur 1 [1]. Sjukdomen orsakas av 

en biofilm (plack) som innehåller mer än 500 bakteriearter. Bland dessa bakterier finns 

Porphyromonas gingivalis [2], som räknas till de mer 

virulenta bakterierna kopplade till parodontit. Vissa 

studier har visat att P. gingivalis kan rekrytera och 

aktiverar monocyter både i dem gingivala vävnaden och i 

cirkulationen [3]. 

                                            

  

                             
Figur 1. Schematisk bild över                                                                                        

parodontit sjukdoms tillstånd [1].                                                            

1:2 Porphyromonas gingivalis 

Porphyromonas gingivalis är en gramnegativ anaerob stav och har ett väldigt brett spektrum 

av viktiga virulensfaktorer som har ett starkt samband med sjukdomen parodontit. Exempel på 

dessa virulensfaktorer är fimbrier, kapsel, ytter membranveskilar (OMV), lipopolysackarider 

(LPS) och cysteinproteaser. Det finns flera stammar av P. gingivalis, såsom vild-typerna 

ATCC och W50, skillnaden mellan de två är uttrycket av virulensfaktorer. Vissa studier har 

exempelvis påvisat att ATCC uttrycker mer fimbrier än W50 [1]. 

LPS är en viktig del hos gramnegativa bakterier, och byggs upp av ett komplex av 

polysackarider och lipid A. Lipid A är den del som har den endotoxiska aktivitet och 

stimulerar inflammatoriska celler tex monocyter/makrofager  att frisätta pro-inflammatoriska 

cytokiner. [1]. 
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Fimbrier är också en viktig virulensfaktor som ATCC 33277 utrycker Fimbrier består av 

filament komponenter på bakteriens cellyta och inducerar en hög antikropp (IgA och IgG) 

svar. Detta ökar i sin tur bindningskapaciteten till värdcellen och leder till cellinvasion. Detta 

kan underlätta för bakterien att undkomma immunförsvaret och orsaka en kronisk infektion 

[4] 

P. gingivalis producerar olika enzymer, såsom Arginin (Arg-X) och Lysin (Lys-X) 

gingipainer [1]. Dessa kodas av tre olika gener, rgpa ,rgpb och kgp [5]. Där RgpA och RgpB 

kodar för arg-x och Kgp kodar som lys-x. Studier har visat att dessa cysteinproteaser, närmare 

kan bryta ner cytokiner[6], vilket kan minska immunförsvarets reaktion [7]. Proteaserna är 

också viktiga för uttrycket av fimbrier hos P. gingivalis [8]. 

För att studera gingipainernas roll och funktion har mutanter konstruerats från P. gingivalis 

W50 och en dubbelmutant, E8, som saknar både RgpA och RgpB och en mutant , K1A,  som 

saknar Kgp  [9]. 

 

1:3Monocyter 

Monocyter har en viktig roll i både i det medfödda och adoptiva immunförsvaret, genom 

deras fagocyterande och antigenpresenterade förmåga. Det innebär att de presenterar antigenet 

för T-cellerna genom major histoncompatibility komplex (MHC) som finns på 

antigenpresenterande cellens yta så att antigenet kan kännas igen av T-celler och vidare 

aktivera B-celler för produktion av antikroppar specifika mot detta antigen. Vid en infektion 

differentieras monocyter till makrofager som fagocyterar patogena bakterier [10]. 

Monocyter har receptorer på ytan, så kallade Toll-lika receptorer TLR som känner igen 

bakterier. Dessa receptorer är en grupp av receptorer som känner igen bakteriella patogen-

associerade molekylära mönster som tex. LPS [11]. När TLR aktiveras leder det till aktivering 

av olika intra cellulära signaleringsvägar som i sin tur aktiverar av transkriptionsfaktorer och 

en transkription av gener för cytokiner och andra inflammatoriska mediatorer [12]. 

En annan viktig grupp av receptorer är proteas-aktiverade receptorer (PARs) som är G-protein 

kopplade receptorer. Genom olika signaleringsvägar kan de aktivera olika inflammatoriska 

och repetitiva processer i parodontal vävnad såsom IL-8 frisättning [5]. 

När ett mikrobiellt agens aktiverar en monocyt, leder det till produktion av en mängd pro-

inflammatoriska cytokiner  såsom IL-1 och IL-6och kemotaktiska cytokiner (kemokiner) 

såsom interleukin 8 (IL-8) [13]. 
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IL-8 är en kemotaktisk cytokin (CXC kemokin) som är kemoattraherande för neutrofiler och 

T-lymfocyter. Det har även rapporterats att IL-8 stimulerar monocyter och basofiler. Pro-

inflammatoriska cytokiner och IL-8 aktiverar adhesionsmolekyler på närliggande 

endotelceller och cirkulerande neutrofiler som är ett viktigt steg i inflammationskaskaden. 

IL-8 produktion identifierades först hos monocyter [14]. 

 

1:4 Infektion och P. gingivalis inducerad inflammation 

Studier har visat att fimbrier är viktiga för interaktionen mellan P. gingivalis och värdceller, 

och kan därmed även underlätta P. gingivalis mediterad cell-invasion [15]. Den P. gingivalis - 

medierade infektionen, orsakad av interaktionen mellan P.ginivalis och värdceller leder till 

induktion av en inflammatorisk respons. Inflammationen leder till rekrytering och aktivering 

av immunceller, ex. monocyter som differensers till makrofager och en amplifiering av 

immunsvaren [12]. 

Studier har visat att proteaserna som P. gingivalis producerar, Lysin-specifik-gingipain och 

Arg-specifik-gingipain, kan klyva och därmed aktivera proteas-aktiverande-receptorer som 

genom kinas signalering leder till expression av IL-8 [16]. 

Som tidigare nämnts, orsakar detta inflammatoriska tillstånd skador i den mjuka gingivala 

vävnaden som omger tänderna, som i sin tur kommer att leda till förlust/förstörelse av 

parodontal vävnad och alveolär ben som så småningom kan leda till tandlossning [5]. 

 

1:5 Enzymkopplad immunabsorberande analys (ELISA) 

ELISA är en protein detekterande teknik och en pålitlig metod. I denna studie används 

Sandwich ELISA som detekterings metod. Human IL-8 specifika antikroppar beläggs först på 

ELISA plattan.  Sedan tillsätts till dessa brunnar standard och prover med IL-8 som binder till 

fångade antikroppen. Nästa steg för ELISA blir anti-human IL-8 detekterande antikroppar, 

som leder till framställning av en antikropp-antigen-antikropp (Sandwich).  

Avidin horeseradish peroxidas tillsätts följt av TMB-substrat lösning som kommer att 

producera en blå färg i proportion till koncentrationen av IL-8 som finns i provet. Slutliga 

steget blir att tillsätta stopplösning som ändrar reaktionsblandningen färg från blått till gult 

figur 2. Sedan mäts i spektrofotometri vid 450/540 nm genom att skicka en specifik våglängd 

av ljuset genom vätskan [17].  
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Figur 2.En  schematisk bild över ELISA  reaktionen, A. brunnen är beklädd med IL-8 antikroppar,  B. provet tillsätts med IL-8, som binder 

till infångnings antikroppar,  C. detekterings antikroppar tillsätts och binder till IL-8, D. Enzym bunden sekundär antikropp binder till 

detekterings antikropp. E. Substrat tillsätts och omvandlar enzymet till detekterbar form [17]. 

 

 

Man tror att när monocyter och P. gingivalis interagerar med varandra leder det till frisättning 

av IL-8 samt att olika P. gingivalis kan klyva och därmed hämma IL-8 ackumulering. 

Syftet med studien var att jämföra hur de olika P. gingivalis stammarna ATCC, W50, E8 

(saknar arginin gingipainer) och K1A(saknar lysin gingipainer) påverkar IL-8 i cell-kultur 

supernatant, och att visualisera interaktion och invasion mellan bakterien och monocyter. 

 

 

 

 

2. MATERIAL OCH METOD 
 

2.1 Cell-kultur 

Humana monocyter (THP-1, ATCC, UK), odlades i RPMI 1640 medium kompletterat med 

fetalt bovint serum (FBS) (10 % v/v), och hölls vid 37° C och 5 % CO2. Odlingen startades 

med 2-4 x105 THP-1 celler/ml. Odlingen avslutades när cellkoncentrationen nådde 8x105 

celler/ml, cellkoncentrationen bör inte överstiga 1x106celler/ml. Medium förnyades var tredje 

dag. 

Ingen etik prövning krävs, då cellerna är från en kommersiell cell linje.  
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 2.2 Colony Forming Units (CFU) 

P. gingivalis stammarna vild-typ ATCC 33277 (American Type Collection, 

Manssas,UA,USA)  och W50, E8 och K1A är en gåva från prof. M.curtis (St Bartholomew’s 

,And The Royal, London School of Medicine & Dentistry,London,UK)  och odlades i 

fastidious anaerobic buljong (FABUL) utan glukos under 3 dagar. Sedan togs 1 ml av bakterie 

suspensionen och centrifugerades vid 10 000 RPM i 10 minuter, därefter kasserades 

supernatanten och pelleten resuspenderades i en ny färsk KRG buffer utan Ca++ (NaCl 7.02 

g/l, KCl 0.37 g/l, MgSO47H2O 0.3 g/l, Na2HPO42H2O 1.49 g/l, Glukos 1.8 g/l, KH2PO4 0.23 

g/ml och ultrarent vatten 1000 ml).Detta utfördes två gånger och avslutades med spädnings 

serie med spädnings förhållande 1:10, figur 3. 

 
Figur 3: Spädnings serie av P. gingivalis , som sedan användes för att bestämma koncentationen enligt CFU. 

 

Sedan odlades den spädda bakterie serien på en fastidious anaerobic agar platta och 

inkuberades i 7 dygn figur 4., för att få en rätt koncentration enligt Colonie Forming Units 

(CFU) . Koncentrationen bedömdes vara 1x109 bakterie/ml, se figur 4. Denna koncentration 

användes sedan för stimulering av monocyter. 
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Figur 4: Resultatet ifrån odlingen av spädnings serie, där numren 3, 4, 5, 6, 7 och 8 står för vilken spädning det är se figur 3.  Spädning 8 är 

det som användes för att bestämma P. gingivalis koncentrationen enligt CFU. 

 

2.3 Bakterie preparation 

1 ml av P. gingivalis stammarna vild-typ ATCC 33277 och W50, E8 och K1A suspension 

centrifugerades vid 10 000 RPM i 10 minuter, sedan kasserades supernatanten och pelleten 

resuspenderades i en ny färsk KRG buffer utan Ca++. Detta gjordes två gånger. 

ATCC 33277 värmdes upp till 70 °C i en timme och användes som positiv kontroll, 

saknaden av viabla P. gingivalis efter värme Inaktiveringen verifierades tidigare med hjälp av. 

CFU. 

 

2.4 Stimulering av monocyter med P. gingivalis 

För att få rätt förhållande mellan monocyter och bakterien’’ multiplitet of infection’’ MOI- 

1:100 (det vill säga 1 monocyt per 100 bakterier) justerades koncentrationen av bakterien till 

1x108 CFU/ brunn. Monocyterna räknades med burkerkammare. Därefter centrifugerades 

cellerna vid 1200 RPM i 5 min, supernatanten kasserades, sedan resuspenderades dessa i 14 

ml RPMI 1640 + 10 % FBS medium. Cellerna delades sedan upp i 12 olika brunnar med 

1ml/brunn som motsvarade 1 miljon (1x106) celler/brunn. Cellerna stimulerades i 24 timmar i 

37°C. Brunnarna mikroskoperades 24 timmar efter inkubationen och därefter centrifugerades 

proverna för att få en cell fri supernatanten. 
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2.5 ELISA 

IL-8 kvantifierades med hjälp av Human IL-8 ELISA MAX Deluxe Set (Biolegend san 

Diego, CA, USA) efter tillverkarens instruktioner. I korthet, ELISA plattan inkuberades med 

human IL-8 monoclonal antikroppar övernatt (16-18 timmar). Efter inkubationen tillsattes 

proverna (cell fri supernatant) och inkuberades i två timmar sedan tvättades plattan 4 gånger 

med tvätt buffert (PBS med 0.05% Tween-20). Därefter inkuberades brunnarna med Anti-

human IL-8 detekterings antikroppar i en timme för att bilda en antikropp-antigen-antikropp 

struktur (SANDWICH). Därefter tvättats plattan yttligare 5 gånger med tvättbuffert 

(brunnarna skall blötas i 30 sekunder för varje tvätt för att minimera bakgrunden), sedan 

tillsattes substrat och därefter en stopp lösningen. Slutligen lästes resultatet av vid 450-540nm 

med en mikroplatt läsare. 

 

2.6 Mikroskopering 

 

P. gingivalis stammarna blandades med karbonat buffer (0.05 m, Na2Co3 + 0.1M NaCl,pH 

9.2), därefter tillsättes 0.2 mg/ml  Fluorescein isothiocyanate (FITC) (Sigma Aldrich, 

Tyskland) och inkuberades i 45 minuter i mörkret. Sedan tvättades bakterierna med KRG 

buffer utan Ca++. THP1 cellerna stimulerades i 24 timmar med dem olika bakterie stammarna 

vid samma förhållande som nämnts innan (MOI-1:100) . Efter 24 timmars inkubation 

kasserades supernatanten, cellerna fixerades med 4 % formalin (PBS, pH 7.4) och 

inkuberades i 30 minuter. Därefter tvättades cellerna 2 gånger med KRG buffert och 5 µl av 

Alexa 594 (invitrogen, molecular cell biology Essentials, Sverige) tillsattes i 200µl 

PBS/brunn och inkuberades i 20 minuter i mörkret. Sedan tvättades cellerna 2 gånger med 

PBS och 100 µl av 300 nM 4’, 6-diamidino-2-phenylindole (DAPI) (Sigma Aldrich) tillsätts. 

Cellerna tvättades 2 gånger med PBS och därefter tillsattes Prolong Gold Antifade 

(invitrogen, molecular cell biology). Mikroskoperingsbilden lästes av med Scanning Confocal 

Laser Microscope (SCLM) (OLYMPUS flou View FV 100, Hamburg Tyskland) 60 

Ximmersions olja objektiv (Carl Zeiss) och fotografering togs med Prossed Using Fluoview 

10 ASW 2.0. 
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3.RESULTAT 

 

3.1  Effekter av olika P. gingivalis stammar på frisättningen av IL-8 från monocyter.   

Efter 24 timmars inkubation av monocyter med värmedödade ATCC inducerades IL-8, 

(128814pg/ml)) i monocyter (Fig 5). Även de levande bakterierna inducerade IL-8, men i 

mindre grad jämfört med. värme dödade ATCC(Fig.5),   

För utvärdera om denna skillnad kunde bero på gingipainer användes K1A och E8 vars 

ursprung är  W50 men saknar kgp respektive rgp. Framförallt K1A inducerade högre nivåer 

av IL-8 jämfört med W50 (Fig5).  

 

 
Figur 5: Frisättning av IL-8 från monocyter efter 24 timmars stimulering med P. gingivalis stammar, värmedödade ATCC 33277 (HK), 

ATCC 33277, W50, E8 och K1A, med förhållande MOI (1:100). Resultaten är från två olika experiment. 

 

3.2 Olika P. gingivalis stammars förmåga att invadera monocyter. 

Som man ser i figur 6 Kunde inte stammarna W50, E8 och K1Ainvadera monocyterna 

eftersom bakterierna (grön, FITC) är bundna till cellmembranet, dvs. utanför den röda färgen 

(Alexa) som är monocyternas cytoplasma. Däremot kan man se att ATCC 33277 leder till 
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cell-invasion som bilden visar att den gröna färgen som är bakterien är innanför den röda 

färgen som är monocyternas cytoplasma, figur 6. 

 

3.3 Olika P. gingivalis stammars effekter på agglutination. 

Monocyt aktivering med P. gingivalis, leder till en agglutination (Fig 7)Vid monocyt 

aktiveringen med P. gingivalis K1A ses mest agglutination, vid aktivering med ATCC 33277 

ses minst agglutination. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 6. Scanning Confocal Laser Mikroskop vid 40

µ
m, 24 timmar efter monocyt aktivering med P. gingivalis stammar ATCC 33277, W50, 

E8 och K1A. Den gröna färgen(FITC) är bakterien, den blå färgen(DAPI) är monocyt nukleol, den röda färgen (Alexn)  märker F-aktinet i 

cytoplasman. 
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Figur 7. Representativa bilder från ett ljusmikroskop mikroskopbild 24 timmar efter monocyt aktivering med P. gingivalis stammar ATCC 

33277, W50, E8 och K1A.  
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4. DISKUSSION 
 

Parodontit är en inflammatorisk sjukdom som drabbar gingival vävnaden, som så småningom 

orsakar förlust av parodontala stödjevävnad och vidare orsaka tandlossning [1]. Monocyter 

har visats spela en viktig roll i denna sjukdom. När dessa monocyter aktiveras uttrycker de 

inflammatoriska cytokiner ex, IL-8, IL-6 som attraheras och aktiverar andra immunceller 

[13]. P. gingivalis är den bakterien som har påvisats i studier kunna aktivera immunförsvaret. 

Bakterien producerar en mängd cysteinproteaser som också kallas för gingipainer, och 

utrycker på deras yta fimbrier som har visats kunna aktivera PAR och TLR receptorer på 

monocyterna, samt klyva pro-inflammatoriska cytokiner som syntetiseras av monocyter när 

receptorerna aktiveras [6,16]. Detta tyder på att monocyterna har en viktig roll vid sjukdomen 

orsakade av patogena bakterier som ex. P. gingivalis. Resultatet från ELISA visade att 

värmedödade ATCC resulterade i frisättning av höga koncentrationer av IL-8 från 

monocterna. 

 

Produktionen av IL-8 från monocyter efter stimulering med viabla ATCC 33277 ökade, men 

inte lika kraftig som värmedödade ATCC. Detta kan förklaras med att vild typen ATCC 

33277 är en levande bakterie som utrycker aktiva virulens faktorer såsom fimbrier och 

proteaser osv. 

Dessa proteaser som bakterien utrycker kan bryta ner IL-8 proteiner, vilket skulle kunna 

förklara skillnaden i IL-8 koncentrationer efter stimulering med levande respektive värme 

dödade P.gingivalis. Andra studier har även visat att proteaser kan hämma genuttrycket av IL-

8. 

 

Skillnaden i förmågan att stimulera frisättning av IL-8 från monocyter mellan ATCC och 

W50 kan bero på att ATCC utrycker mer fimbrier på ytan än vad W50 gör [1].  När fimbrier 

binder till TLR receptorer på monocyternas yta kommer det leda till expression av IL-8 [12]. 

Eftersom ATCC utrycker mer fimbrier så kommer det syntetisera mer IL-8.  
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För att studera proteaserrna närmare användes i denna studie muterade stammar från moder 

stammen W50, E8 som är en stam som saknar arginin-X-specifik-aktivitet och K1A som 

saknar Lysin-X-specifik-aktivitet. 

När E8 interagerar med monocyter leder det till expression av IL-8, E8 är en stam som endast 

utrycker Lysin gingipainer men inte arginin gingipainer. Resultaten från ELISA visar att IL-8 

koncentrationen är lägre när E8 aktiverar monocyter än när K1A aktiverar monocyter. 

Eftersom den enda skillnaden mellan dessa muterade stammar är att E8 endast utrycker Lysin 

gingipainer och K1A endast utrycker arginin gingipainer, så visar resultaten därmed att 

skillnader av IL-8 utryck i monocyter efter stimulering med de olika bakterie stammarna kan 

bero på främst beror på lysin gingipainer och inte arginin gingipainer. 

Lysin gingipainer kanske har mer specificitet mot IL-8 än arginin gingiapiner. 

För att kunna säkerställa det behövs det mer forskning kring hur dessa gingipainer påverkar 

cytokiner. 

En annan möjlig orsak är att monocyterna kan aktivares av gingipainer via PAR receptorer 

och andra virulensfaktorer, såsom LPS via TLR receptorer. Detta leder till expression av IL-

8 [5] och eftersom vi har visat med ELISA resultaten att det finns en skillnad mellan 

gingipainer som har påverkat IL-8 koncentrationen, kan man säga att IL-8 hämmas bättre av 

lysin gingipainer än arginin gingipainer.     

 

 

 24 timmar efter monocyter aktiveringen med de olika P. gingivalis stammarna, binda 

monocyterna till varandra och bildar agglutination. Vid deras aktivering så utrycker de 

adhesions molekyler ex. E-selektin [18]. Det kanske kan förklara de agglutinerande 

monocyterna.  

I samma figur ser man att vissa monocyter kanske har differentierats till makrofager eftersom 

de har ändrat utseende. 

 

För att studera detta närmare och se hur P. gingivalis interagerar och ifall de invaderar 

monocyterna har vi använt en Scanning Confocal Laser. Som tidigare nämnts, har vissa 

studier kunnat påvisa att P. gingivalis ATCC 33277 har mer fimbrier än W50 [1]. Fimbrier är 

en viktig virulensfaktor för P. gingivalis, de ökar bindningskapacitet till monocyter och 

underlättar cell-invasion för att vidare orsaka en infektion [4]. Det kanske kan förklara, att när 

ATCC 33277 aktiverar monocyter så leder det så småningom till cellinvasion,. Tillskillnad 
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ifrån ATCC invaderar inte W50,E8 och K1A monocyter. Detta kan förklaras av att W50 inte 

har tillräckligt med fimbrier för att kunna leda till cell-invasion.En annan förklaring är att 

monocyterna kan fagocyterande stammarna olika [10]. 

 

Denna studie visar att P. gingivalis inducerar en frisättning av IL-8 och att den ackumulerade 

mängden av denna cytokin regleras av gingipainer. 

 

För att verifiera ELISA resultat kan man studera IL-8 mRNA nivåerna för att säkerställa om 

hämningen av IL-8 beror på klyvning av proteinet eller hämning på gen nivå. Vidare så 

behöver man även använda sig av renade gingipainer och andra virulensfaktorer från 

P.gingivalis för att fastställa effekterna av gingipainerna i de muterade stammarna som har 

används. 
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