
58

VETENSKAP & KLINIK Andreas Dawson

tandläkartidningen årg 102 nr 3 2010

SAMMANFATTAT Andreas Dawson, dok-
torand på forskarskolan i odontologisk 
vetenskap, studerar mekanismerna som 
bidrar till kronisk käkmuskelsmärta. I 
studien ingår även en utvärdering av den 
smärtlindrande effekten av beteende-
terapi.

Kronisk käkmuskelsmärta, så kallad myofasciell 
temporomandibulär dysfunktion (m-tmd), kän-
netecknas av smärta vid tuggning, begränsad 
tuggfunktion och gapsvårigheter. Den leder ofta 
till nedsatt daglig funktion och minskad livskva-
litet. Förekomsten i befolkningen är ungefär tio 
procent och man har funnit att det är vanligare 
bland kvinnor än män [1]. I dag saknas det kun-
skap om de underliggande mekanismerna till 
kronisk muskelsmärta, likaså varför det är van-
ligare bland kvinnor.  

Syftet med projektet är att få ökad kunskap 
om de mekanismer som bidrar till muskelsmär-
tan, samt att i en randomiserad studie utvärdera 
den smärtlindrande effekten av beteendeterapi. 
Hypotesen som ligger till grund för forsknings-
projektet är att tandpressning orsakar en fri-
sättning av serotonin i tuggmuskulaturen, som 
både bidrar till och underhåller m-tmd. Denna 
perifera frisättning påverkas av både östrogen 
och kortisol. Om hypotesen stämmer bör speci-
fik terapi inriktad på att minska överbelastning i 
tuggsystemet leda till att halten av intramusku-
lärt serotonin reduceras och därigenom också 
smärtlindring.

förhöjda serOtOninhalter
Tandpressning och stress är vanligare bland m-
tmd-patienter än bland friska individer [2]. Ett 
antagande är att tuggmuskulaturen blir överbe-
lastad vid tandpressning och att blodcirkulatio-
nen störs till följd av detta. Muskelvävnadens sy-
resättning kan reduceras till följd av ischemiska 
förändringar i blodcirkulationen. En frisättning 
av inflammatoriska mediatorer, såsom seroto-
nin, kan ske som ett resultat av detta. Serotonin 
är förenat med en ökad smärtkänslighet [3, 4]. m-
tmd-patienter har just förhöjda serotoninhalter 
i massetermusklerna, jämfört med friska indivi-
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der [5]. Serotonin är en transmittorsubstans som 
finns både i det centrala (CNS) och i det perifera 
nervsystemet. Den finns dessutom i blodet i fri 
form eller är bunden till blodplättar. I CNS har 
serotonin en smärtlindrande effekt, medan sero-
tonin i perifer vävnad leder till en ökad smärt-
känslighet. 

Kortisol är ett stresshormon som frisätts från 
binjurebarken vid stress eller orosmoment. Akut 
stress kan resultera i att man blir mer smärttålig, 
analgesi, medan en kronisk stress kan leda till en 
ökad känslighet för smärta, hyperalgesi. Studier 
har funnit att kvinnor med m-tmd har högre 
kortisolhalt jämfört med friska individer [6].

smärtan varierar under menstruatiOnsCYkeln
Studier har visat att smärtintensiteten hos 
kvinnor med m-tmd varierar under menstrua-
tionscykelns olika faser. Ett samband föreligger 
mellan smärtintensitet och fluktuationer av öst-
rogenhalten. Vid låg östrogenhalt är smärtinten-
siteten som högst, likaså vid snabba förändringar 
i östrogennivån [7]. Det har visats att könshor-
monet östrogen interagerar med frisättningen av 
kortisol och serotonin i CNS [8, 9]. 

Kunskap om hur kortisol, östrogen och tand-
pressning förhåller sig till den perifera frisätt-
ningen av serotonin saknas i dag. För att studera 
om tandpressning resulterar i just en frisättning 
av serotonin i tuggmuskulaturen och om denna 
påverkas av östrogen och kortisol kommer en ex-
perimentell tandpressningsmodell att användas 
i forskningsprojektet (figur I). I tandpressnings-
övningen kommer tuggmuskulaturen att akti-
veras genom isometrisk kontraktion. Tidigare 
studier har visat att denna modell resulterar i en 
smärta i tuggmuskulaturen [10]. Troligen är det 
så att denna muskelsmärta uppkommer till följd 
av en ischemi. För att undersöka frisättningen av 
serotonin efter tandpressning kommer mikro-
dialys att användas, som är en vedertagen metod 
för att studera biokemiska förlopp i masseter-
muskeln (figur II). 
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jämförelse med friska individer
Först kommer friska män och kvinnor att un-
dersökas. Deltagarna kommer att få pressa tän-
der experimentellt för att framkalla en muskel-
smärta i ansiktet, samtidigt som mikrodialys 
utförs. Ett venöst blodprov kommer att tas och 
analyseras med avseende på östrogen, likaså ett 
salivprov för att fastställa kortisolhalten. För att 
bedöma den psykologiska stressen kommer för-
sökspersonerna att få fylla i en enkät med frågor 
relaterade till stress. Avsikten är att undersöka 
om det finns en relation mellan tandpressning, 
serotoninfrisättning, östrogen- och kortisolhalt 
och smärta. Patienter med m-tmd kommer att 
undersökas på samma sätt och då jämföras med 
friska individer för att fastställa vilka likheter 
och skillnader som föreligger efter experimen-
tell tandpressning för de variabler vi undersöker. 

kbt-behandling undersöks
Enligt Statens beredning för medicinsk utvär-
dering är kognitiv beteendeterapi (kbt) en ef-
fektiv behandlingsmetod för att lindra kroniska 
smärttillstånd [11]. kbt skulle kunna vara ett bra 
alternativ till annan konservativ bettfysiologisk 
behandling för patienter med m-tmd. I en ran-
domiserad studie ska vi undersöka om en smärt-
skola med kbt-inriktning ger en bättre smärt-
lindring jämfört med en kontrollerad minimal 
intervention. 

Vad kan då det här forskningsprojektet tillfö-
ra? Får vi en ökad förståelse för mekanismerna 
som orsakar smärta i tuggmuskulaturen, kan 
man utveckla en mer effektiv diagnostik men 
även en specifikt inriktad terapi. Förbättrade be-
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Figur I. Experimentell tandpressning. Figur II. Mikrodialys.

»Studier 
har funnit 
att kvinnor 
med m-tmd 
har högre 
kortisolhalt 
jämfört 
med friska 
individer.«

handlingsmetoder kan minska antalet patienter 
som är i behov av sjukvårdens resurser, förbättra 
smärtlindringen och därmed ge en ökad livskva-
litet åt patienten. 


