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TEMA: PATIENTER MED NEDSATT HÄLSA

Metaboliskt syndrom
och diabetes
– så påverkar det munhålan
SAMMANFATTAT Odiagnostiserade diabetiker och personer med
MetS utgör en stor och växande population. Det är mycket viktigt att
patienterna diagnostiseras så tidigt som möjligt. Screening av patienter
kan därför vara av stor betydelse och samarbetet mellan läkare och
tandläkare bör utvecklas mer än vad vi ser i dag.
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metaboliskt syndrom (MetS)
Metaboliskt syndrom är namnet på en sammansatt grupp av metabola tillstånd. Gruppen karaktäriseras av en ökad mängd insulin i blodet hos
insulinresistenta individer och är predisponerande för hypertension, hyperlipidemi och typ
2-diabetes (t2d) och är därför en bidragande
orsak till kardiovaskulär sjukdom (cvd) [1]. Idén
bakom MetS-diagnosen är att den kan användas
som ett enkelt sätt att bedöma risken för att en
patient utvecklar t2d eller cvd [2, 3]. I den senaste versionen av definitionen ingår gränsvärden för en rad riskfaktorer. Dessa riskfaktorer
är ökat midjemått, ökad triglycerid och minskat
hdl-kolesterol (hdl-k) i blodet, hypertension
samt ökad plasmaglukos (tabell 1) [4].
Insulinresistens (ir) anses vara en gemensam
nämnare för dessa riskfaktorer, och undersökningar pekar på att förloppet debuterar med patologiska mängder visceral fettvävnad. Etiologin
bakom MetS är dock fortfarande oklar (figur i).
Andra orsaker till att dessa riskfaktorer uppstår

hos samma patient är bland annat kronisk aktivering av immunsystemet, kronisk stress, signalämnen som urskiljts från fettceller samt multipla
genkombinationer [3, 4].
Nuvarande konsensus innebär att MetS är en
premorbid fas, varför patienter med en cvd- eller
t2d-diagnos ska uteslutas och MetS-diagnosen
beskriver här individer som är i riskzonen för
att utveckla sjukdom [3]. Prevalensen generellt
är 10–20 procent för män och 10–15 procent för
kvinnor. I åldersgrupper över 50 år kan prevalensen vara upp till 45 procent [5].
Betydelsen av MetS
MetS har inte visat sig vara en bättre prediktionsmodell för cvd och t2d än andra kända riskmodeller [1, 7, 8]. Prediktionsvärdet är starkare för
t2d än cvd, men litteraturen är inte entydig
[4, 10–13]. MetS är emellertid ett utbrett och använt hjälpmedel för identifiering av riskpersoner
i kliniken, och ju tidigare MetS identifieras och
adekvat behandling sätts in, desto mindre är ris-

TABELL 1. Kliniska diagnostiska kriterier för MetS [4]
Parameter
Ökat midjemått

Gränsvärde
Populationsspecifikt, i Danmark 88 cm för kvinnor och 102 cm för män.
Mätt mitt emellan nedersta revbenet och toppen på höftbenet.

Ökad triglycerid

≥ 1,7 mmol/L (150 mg/dL)

Reducerat HDL-c

< 1,0 mmol/L (40 mg/dL) för män; < 1,3 mmol/L (50 mg/dL) för kvinnor

Förhöjt blodtryck

Systoliskt ≥ 130 och/eller diastoliskt ≥ 85 mm Hg

Förhöjt fasteplasmaglukos

> 5,5 mmol/L (100 mg/dL)

tandläkartidningen årg 104 nr 2 2012



Grauballe et al: Metaboliskt syndrom och diabetes

Överdrivet kaloriintag och stillasittande livsstil
Viktökning
ÖKAT MIDJEMÅTT
Adipocyter utvecklar insulinresistens
Adipocyter kan inte uppta glukos och lagra FFA*
Adipocyter friger FFA till det systemiska kretsloppet
Muskelceller upptar många (men inte alla) FFA

Överskjutande FFA skickas till levern

Muskelceller utvecklar insulinresistens
Muskelceller kan inte uppta glukos

FFA ändrar leverns produktion av lipoproteiner

➞

TRIGLYCERIDNIVÅN
HDL-c**-NIVÅN

➞

HYPERGLYKEMI
Bukspottkörteln producerar extra insulin (hyperinsulinemi)
Det sympatiska nervsystemet stimuleras
Na+-reabsorbtion i njurarna samt vattenretention

➞

Kärlkonstriktion,

HYPERTENSION
*FFA: fria fettsyror
**HDL-c: high density lipoprotein-cholesterol

Figur i. Föreslagen patogenes för MetS,
med tillstånd från Friedlander et al [18].

ken för utveckling av sjukdom [14]. Li et al har utarbetat kliniska riktlinjer för hur tandläkare kan
identifiera odiagnostiserade diabetiker. De nämner en rad riskfaktorer där alla MetS-kriterier ingår (för kliniska riktlinjer, se [15]). Då det ofta är
fler MetS-riskfaktorer hos samma person, är det
viktigt att undersöka personen ytterligare när en
av riskfaktorerna är konstaterad [2, 10, 12, 16].
Simmons et al konkluderar att MetS är användbart utifrån ett utbildningsperspektiv, men
anger, liksom den övriga litteraturen, att MetS
har sina begränsningar som ett praktiskt dia
gnostikinstrument.
Författarna beskriver tanken med att använda
MetS så här:
1. MetS är en bra bakgrund för forskning med
syfte på identifiering av en möjlig gemensam
patofysiologisk orsak för den observerade
gruppen av riskfaktorer.
2. MetS kvantifierar den fortsatta risken för en
sjukdom i befolkningen och främjar möjligtandläkartidningen årg 104 nr 2 2012

heten för jämförelser av olika
undersökningar.
3. MetS understöder
bedömning av relativ
risk, prognos och behandlingsalternativ.
4. MetS innebär ett lättförståeligt folkhälsobudskap och
påminner sjukvårdspersonal om
att ifall det finns en riskfaktor, ska
man leta efter de andra [3].
Behandling
Livsstilsförändring med mindre kaloriintag
och mer motion är det primära behandlingsva-

»… det har visat sig att viktminskning –
oavsett metod – ofta reducerar IR …«
f o to : c o lo u r b ox
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men D’Aiuto F et al fann att icke-rökare över 45
år med aggressiv parodontit hade en odds ratio
(or) på 2,3 för att ha MetS jämfört med en ickepåverkad kontrollgrupp [23]. En annan undersökning har endast visat ett begränsat samband
[24].

FAKTA 1. BMI-INDEX
Kg/m2

Räkneexempel

Normal vikt

18,5–25

70 kg/1,8 m2 = 21,1 kg/m2

Moderat övervikt

≥ 25–30

90 kg/1,8 m2 = 27,2 kg/m2

Kraftig övervikt

≥ 30

105 kg/1,8 m2 = 31,7 kg/m2

diabetes mellitus
Diabetes mellitus är namnet på en grupp kroniska metaboliska sjukdomar som i växlande grad
engagerar otillräcklig insulinsekretion, nedsatt
insulinkänslighet och glukosintolerans. De två
mest prevalenta typerna är t2d och typ 1 (t1d)
[25].
Hos t1d ses en autoimmun destruktion av insulinproducerande alfaceller i pankreas med reducerad eller upphörd insulinsekretion som följd.
t1d är bland annat genetiskt betingad och är den
vanligaste autoimmuna sjukdomen hos barn och
unga [26–28]. Vid sjukdomsdebuten ses symtom
som törst, polyuri, klåda, viktminskning, hunger,
trötthet, pyodermi och övergående perioder med
dimmig syn samt infektioner i hud och slemhinnor. På grund av övergående neuropatier upplevs
dessutom vadkramper, parestesier och smärtor.
Även acetonlukt från patientens mun på grund
av ketonbildning kan förekomma, och många patienter har ansiktsrodnad. Hos barn ses reducerad växt och utveckling [25].
t2d karaktäriseras av ir som medverkar till att
insulinets förmåga att underlätta glukosupptaget
i de insulinkänsliga cellerna är nedsatt, varvid
hyperglykemi uppstår. De insulinproducerande
alfacellerna försöker kompensera för denna ir
genom att öka insulinproduktionen men kommer med tiden att skadas med reducerad insulinsekretion och hyperglykemi som följd [25].
Antalet t2d-fall förväntas öka i takt med den
stigande prevalensen av överviktiga [28]. t2d
är också uttalat ärftlig; förstagradssläktingars
risk för att utveckla t2d är över 40 procent. Vid
sjukdomsdebuten är t2d ofta symtomfri och di-

let, och det har visat sig att viktminskning – oavsett metod – ofta reducerar ir [4]. Livsstilsförändringar är dock inte alltid tillräckligt för att få
kontroll över den metaboliska balansen. Därför
måste det ibland kompletteras med medicinbehandling med fokus på varje enskild riskfaktor
[17, 18].
I kliniken
Eftersom tandläkare träffar patienter regelbundet har de möjlighet att medverka till tidig diagnos av sjukdomar som annars är obeaktade.
MetS-kriterierna kan hjälpa tandläkaren att
identifiera patienter som bör undersökas ytterligare via egen läkare.
Ju större bmi/midjemått, desto större är risken för ir och därmed risken för att utveckla
diabetes [16, 19–21]. Fetma är inte ett resultat av
ir, och långt ifrån alla överviktiga/kraftigt överviktiga individer (bmi > 25) har ir [18].
Den viktigaste uppgiften i kliniken måste vara
att identifiera ir-individer med ett bmi > 25, eftersom de har den största risken att utveckla t2d
och cvd [20, 22]. Därför är det viktigt att man i
kliniken är uppmärksam på förändringar i midjemått och blodtryck, och att man informerar om
sund kost och livsstil. Osund kost kan leda till
övervikt och hög kariesaktivitet, och undersökningar visar att en välfungerande tanduppsättning leder till ett sundare kostval [17].
På senare tid har aggressiv parodontit kopplats ihop med MetS. Resultaten är inte entydiga,

f o to : c o lo u r b ox

FAKTA 2. NORMALVÄRDEN

»För att undvika stora svängningar i blodsocker
koncentrationen … bör diabetiker flera gånger
dagligen mäta sitt blodsocker …«
66

n

Normal plasmaglukos 4–6 mmol/L

n

Normal fasteplasmainsulin 15–55 pmol/L

n

HbA1c normal 4,1–6,4 % (20–48 mmol/mol)

FAKTA 3. DIABETES MELLITUS-VÄRDEN
n

Insulinresistenta personer har förhöjd insulinsekretion
som kompensation för den låga känsligheten, varför
värdena stiger till 55 pmol/L S-insulin.

n

Överstiger HbA1c 9 mmol/mol indikerar det insufficient
reglerat blodsocker och det föreligger behov av DMbehandling.

n

Trots längre tids svår hyperglykemi stiger HbA1c sällan
över 17 procent hos diabetiker.
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agnostiseras ofta tillfälligt när patienten söker
läkare av andra orsaker, bland annat diabetesrelaterade symtom som synstörningar, trötthet och
neuropatier. [25] Hyperglykemi medför non-enzymatisk, irreversibel glykosylering av erytrocyternas hemoglobin. Genom att mäta nivåerna av
glykosylerat hemoglobin (HbA1c) fås en trovärdig
bild av patientens glykemiska kontroll under de
senaste 6–8 veckorna. HbA1c-koncentrationen
hos friska är 20–48 mmol/mol (motsvarande
4,1–6,4 procent). Hos diabetiker med längre tids
hyperglykemi ökas nivåerna markant, men de
överstiger sällan 139 mmol/mol (17 procent) [25].
Trots olika etiologiska förhållanden delar patienter med t1d och t2d vissa symtom som medför en rad följder i form av mikro- och makrovaskulära förändringar, bland annat nefropati,
retinopati, neuropati, hjärt–kärlsjukdom. Sedan
2003 har marginal parodontit (mp) också ansetts
vara en följd av diabetes, eftersom patienter med
t2d har signifikant förhöjd risk för att utveckla
mp [31, 32]. mp påverkar den metaboliska kontrollen eftersom prediabetiska samt t2d-råttor med
mp visar nedsatt glukostolerans, och dessutom
visar t2d-patienter med mp förbättrad HbA1c efter behandling av mp [33, 34, 35].
Behandling
Behandling av diabetes syftar till normalisering
av blodglukosnivån (4–6 mmol/L), så att hyperglykemi och risken för ovan nämnda följder
minskas. Den icke-farmakologiska behandlingen
består primärt av motivation och undervisning
av patienterna så att ett hälsofrämjande beteende kan läras in. Den farmakologiska behandlingen av t1d omfattar, på grund av den nedsatta eller totalt upphörda insulinsekretionen och därav
insulinberoendet, flera dagliga injektioner med
insulin eller insulinpumpbehandling [25]. För att
undvika stora svängningar i blodsockerkoncentrationen i samband med måltider samt fysisk
och psykisk stress bör diabetiker flera gånger
dagligen mäta sitt blodsocker, så att insulindoserna kan anpassas härefter [36].
t2d kan medicinskt behandlas med flera antihyperglykemiska preparattyper, bland annat
antidiabetika som ökar insulinkänsligheten och
hämmar hepatisk glykosbildning (metformin),
antidiabetika som ökar beta-cellfunktionen (sulfonylurinämnen) och alfa-glykosidashämmare,
som försenar kolhydratabsorptionen [25, 36].
Insulinbehandling används vid behandling av
t2d i kombination med perorala läkemedel eller
enbart, om resultaten av non-farmakologisk och
tablettbehandling inte är tillfredsställande [25].
En grupp antidiabetika har vunnit terräng under senare år. Det rör sig om ämnen som verkar
som glukagonlik peptid 1 (glp-1), de så kallade
glp-1-analoger (bland annat Extendin) eller ämnen som hämmar enzymet dpp-iv (dpp-iv-hämmare). Denna grupp av läkemedel används nortandläkartidningen årg 104 nr 2 2012
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malt i perioden mellan peroral behandling med
de välkända och väl utprovade tablettformerna
och insulinbehandling [37].
Diabetes och marginal parodontit
En lång rad epidemiologiska undersökningar
har de senaste åren fokuserat på diabetes betydelse för sjukdomsaktiviteten i de parodontala
stödvävnaderna. Diabetes har påvisats relaterad
till en signifikant större marginal fästeförlust
[38–48], ökat fickdjup [39–41, 49–51] och ökad
benförlust [44, 50] jämfört med icke-diabetiker.
Dessutom är progressionshastigheten av mp hög
re [52–54] och prevalensen av svår mp är signifikant högre hos dåligt reglerade diabetiker [55].
Härtill kommer att gingivit också hittas oftare
hos barn, unga och vuxna med dåligt reglerad
diabetes, såväl t1d som t2d [56].
På grund av diabetikers onormala metabolism
sker en mitokondriell överproduktion av fria syreradikaler. Fria syreradikaler bidrar till aktivering av flera mekanismer, bland annat produktion
av proinflammatoriska cytokiner och vaskulära
senkomplikationer. Därutöver påverkas bildandet av advanced glycation end products (age) och
expressionen av deras receptorer (rage) [57].
Bildandet av age beror på kronisk hyperglykemi, som medför en non-enzymatisk irreversibel
glykosylering och oxidation av proteiner, lipider
och kollagen i vävnaderna [27, 56, 58, 59]. Bindningen av age till rage påverkar makrofager,
monocyter och endotelceller med förändringar
i inflammatorisk respons, bindväv och endotel
som följd [27].
Monocyter och makrofagers reaktion på rageaktivering innebär förändringar i deras fenotyp.
De fenotypiska förändringarna består av ökad
känslighet för stimuli på grund av en stigning i
gentranskriptionen av gener som kodar för proinflammatoriska cytokiner och prostaglandin e2
[59, 60]. En annan fenotypisk förändring består i
hämning av monocyternas utdifferentiering till
makrofager, som spelar en roll i sårläkningsprocessen, förmodligen resulterar detta i försämrad
sårläkning och därmed en predisponering för
vävnadsnedbrytning [59].
De neutrofila granulocyternas (ng) funktion i
det medfödda immunförsvaret utgör en väsentlig
del av värdförsvaret i de parodontala stödvävnaderna. Hos diabetiker med insufficient glykemisk
kontroll har ng visat nedsatt kemotaxi, migration
och baktericid effekt samt en förändrad tidpunkt
för apoptos [62] och förändrat adhesionsmönster [56, 62]. Den reducerade baktericida effekten
beror bland annat på reducerade fagocytotiska
egenskaper och en lägre utskiljning av lysosomala enzymer, som kan relateras till stigande nivåer
av blodglukos [62].
Normalt skulle ng genomgå apoptos inom 24
timmar, om de inte kommer i kontakt med lps.
lps gör att apoptosen försenas med ett förlängt
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värdförsvar som följd. Denna försening av apop
tosen har i några undersökningar visat sig utebli
hos diabetiker, vilket kan medföra att patogener
drar sig undan ng:s värdförsvar med risk för en
mer omfattande infektion [63]. Det ändrade migrationsmönstret av ng anses bero på en generell
nedreglering av endotelcellernas adhesionsmolekyler och därmed en reducerad utvandring av
ng till de inflammerade vävnaderna [62].
I den gingivala bindväven åstadkommer hyperglykemi både en hämning av sårläkningsprocessen och en kvalitativ och kvantitativ ändring
i syntesen av kollagenfibrer [56, 64]. Gingivala
biopsier av kliniskt icke-inflammerad gingiva
från typ 1-diabetiker har visat en signifikant förhöjning av både antal och volym för plasmaceller hos personer med långvarig, dåligt kontrollerat t1d, medan fibroblaster och kollagen upptog
långt mindre plats, vilket indikerar ett subkliniskt
inflammationstillstånd i bindväven [65]. Förändringarna i volym av kollagen kan bero på en reducerad proliferation och växt av fibroblaster i
hyperglykemiska miljöer. Sårläkning är således
generellt nedsatt hos diabetiker [56] och hämning
av rage har visat sig kunna medföra snabbare sårläkning och kollagenproduktion [58].
Hyperglykemi åstadkommer också strukturella förändringar i de blodkärl som försörjer
gingivan [56]. Endotelet reglerar bland annat
nödvändiga funktioner som koagulation och permeabilitet [66], som är väsentliga för migration
av ng, syrediffusion, diffusion av antikroppar och
avlägsnande av metaboliter från vävnaderna [56,
59]. Förändringar i dessa funktioners balans kan
medföra förvärrad destruktion av de parodontala
stödvävnaderna samt nedsätta vävnadens läkningspotential [56]. Vidare kommer bindningen
av age till endotelceller öka risken för mikrotromber, som kan ockludera kapillärerna och reducera genomblödning i vävnaderna [66].
Man har dessutom funnit en ökad förekomst
av Capnocythofaga-arter hos patienter med t1d
[68], och hos t2d har man likaledes funnit större
andelar parodontala patogener än hos icke-diabetiker [59].
diabetes övriga
påverkan på munhålan
Diabetiker lider oftare av xerostomi. Symtomen
kan bero på hyposalivation med nedsatt ostimulerat och stimulerat salivflöde [71]. Speciellt
patienter med t2d har problem, vilket kan förklaras med att de ofta har flera bisjukdomar,
och att de oftast tar fler mediciner än patienter
med t1d [72]. Nedsatt salivflöde kan också delvis förklaras med dehydrering som kan bero på
långvarig hyperglykemi som leder till polyuri.
Diabetiker får dessutom autonoma neuropatier
och mikroangiopatier varvid innervationen och
genomblödningen av körtelvävnaden går förlorad, vilket också kan medföra nedsatt salivflöde
68
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[73]. Xerostomi/hyposalivation kan vara tecken
på att patienten inte är välreglerad eller är odia
gnostiserad [71]. Ändrad smakförnimmelse är
också ett fenomen som förekommer hos diabetiker. Oförmåga att känna sött kan ge upphov till
längtan efter ökat kostintag, vilket kan påverka
den metaboliska statusen negativt [75]. En annan
klinisk observation är att 10–15 procent av diabetiker utvecklar förstorade spottkörtlar, speciellt
glandula parotis [76].
Kariesprevalensen hos diabetiker är beroende
av många faktorer, och litteraturen är inte entydig. Således är kariesaktiviteten beroende av hur
välreglerad patienten är och andra tidigare kända
riskfaktorer som karieserfarenhet, munhygien,
fluoranvändning, glukosintag, nedsatt salivflöde
och plack [77]. Kosten tillmäts stor betydelse och
personer med t2d intar generellt en högenergihaltig kost med många kolhydrater [78]. Undersökningar tyder dock på att barn och unga med
t1d har en högre prevalens av karies [79, 80]. För
tandläkare är det viktigt att följa patienternas
orala status regelbundet och att eventuellt sätta
igång nödvändiga profylaktiska åtgärder.
Icke välreglerade diabetiker har, som tidigare
beskrivits, hög risk för att utveckla infektioner,
medan däremot välreglerade diabetiker inte har
större benägenhet än icke-diabetiker. Vid akuta
infektioner kan behovet av insulin ökas hos diabetiker eftersom blodglukosnivån ökas [71].
Infektioner med Candida albicans i slemhinnan och på proteser ses oftare hos diabetiker.
Protesen kan verka som en extra reservoar och
härmed förvärra infektionen. Dessutom kan
protesen verka traumatiserande på den underliggande vävnaden och härigenom förvärra infektionen ytterligare.
Diabetiker klagar oftare över en brännande
känsla i munnen, och det har satts i samband med
C. albicans-infektioner. Det har dessutom påvisats ett samband mellan en brännande känsla
och okontrollerad diabetes [86]. Patienter som
har varit diagnostiserade med diabetes i många
år lider också oftare av smärtor från tungan, vilket är relaterat till neuropatier [36].
Patienter med diabetes mister flera tänder
under livet och blir oftare tandlösa [87]. Detta
kan vara ett speciellt problem eftersom det är
viktigt för diabetiker att inta en sund kost, och
därför är tandersättning väsentligt. Proteser är
inte optimala då det är svårare infektioner med
C. albicans och fler ulcerationer hos diabetiker
[88]. Fast protetik är således att föredra. Behandling med implantat är dock ett problem eftersom
det är större risk för misslyckad osseointegration hos icke-välreglerade diabetiker. Hos välreglerade patienter med normal HbA1c-nivå kan
prognosen för implantatinsättning jämföras med
icke-diabetikers [89]. Vid insättning av implantat
hos diabetiker behövs en livslång plan för stödbehandling [90].
tandläkartidningen årg 104 nr 2 2012
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I kliniken
För att inte ändra patientens glukosbalans är det
rekommendabelt att boka tid på förmiddagen efter intag av medicin och frukost. Dåligt reglerade
diabetespatienter (HbA1c > 75 mmol/mol eller > 9
procent) har en högre risk för att utveckla komplikationer vid tandbehandling och behöver därför i högre grad kompletterande antibiotika. Vid
akuta infektioner bör man snabbt sätta igång relevant behandling, bland annat dränage av abscesser, extraktioner, endodontisk behandling och
antibiotika samt ha strikt uppföljning [36]. Vid
antibiotikabehandling utan effekt är det viktigt
att göra en snabb odling och resistensbestämning.
Vid första besöket tas en medicinsk anamnes
och den glykemiska kontrollen bedöms. Patientens HbA1c journalförs liksom senaste hemglukosmätning [36]. Därutöver är det viktigt att få
klarlagt vilka mediciner patienten tar, eftersom
salicylater och sulfonamider kan medverka till
hypoglykemi. Adrenalin och kortikosteroider
medverkar däremot till hyperglykemi [91].
Beroende på patientens sjukdomshistoria och
medicinering kan det vara nödvändigt att genomföra en glukosmätning före ett operativt ingrepp.
Detta kan göras med en elektronisk blodglukosmätare. Vid plasmaglukos på under 3,9 mmol/L
(70 mg/dL) är det nödvändigt att ge patienten en
dos glukos för att undvika hypoglykemiska komplikationer. Vid mycket förhöjda glukosvärden
bör patienten remitteras till läkare och tandbehandlingen om möjligt skjutas upp [91].
Den vanligaste komplikationen till diabetes,
som uppträder i kliniken, är hypoglykemi (blodglukos < 3 mmol/L) som kan utvecklas inom
några minuter och medföra humörsvängningar,
koncentrationssvårigheter, svält och svaghet/
trötthet. Detta kan följas av perspiration, osammanhängande tal, skakningar och hjärtklappning – som i sin tur kan leda till medvetslöshet,
kramper, koma och död [36, 71]. Vid misstanke
om hypoglykemi behandlas patienten med glukos (15 gram) som lättast ges i form av juice eller annan sockerhaltig dryck. Om patienten är i
behandling med alfa-glukosidashämmare, ges
ren glukos. Om patienten inte kan svälja injiceras 1 mg glucagon intravenöst, subkutant eller
intramuskulärt. Detta är några patienter tränade
i. Tillkalla annars ambulans, som också kan ge
intravenös glukos. Situationen uppträder oftast
som följd av överdosering av medicin, eller om
patienten har ätit minimalt. Därutöver har fysisk
aktivitet och alkohol en hypoglykemisk effekt.
Tandläkare upplever sällan t1d-patienter med
hyperglykemi/ketoacidos (blodglukos > 20–40
mmol/L), eftersom detta tillstånd oftast tar lång
tid att utveckla, det vill säga timmar–dagar [71].
Den höga mängden glukos i blodet ändrar organismens metabolism, och det leder till ökad förbränning av fetter, som medför anhopning av syre
och ketonämnen vilket i sin tur medför pH-fall i
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»Vid mycket förhöjda glukosvärden bör patienten
remitteras till läkare och tandbehandlingen om möjligt
skjutas upp …«
blodet. Dessa förändringar beror på insulinbrist.
De vanligaste symtomen är illamående, uppkastning, törst, torra slemhinnor, täta urineringar, slöhet, hyperventilation, synstörningar, acetonlukt,
magsmärtor och diarré. Utan behandling kan
situationen utvecklas till medvetslöshet, koma
och död. Situationen kan uppstå på grund av en
infektion. Behandlingen är administrering av
snabbverkande insulin, intensiv rehydrering och
behandling av den utlösande orsaken [71].
Då symtomen är svåra att skilja från hypoglykemi är den första behandlingen administrering
av glukos ( juice eller liknande). Den lilla extra
mängden glukos ger inga ytterligare biverkningar, om det handlar om hyperglykemi [71].
Mätning av blodglukos används som kontroll för
behandling. Om blodglukosen fortfarande är förhöjd, tillkallas ambulans.
Efter behandling är det viktigt att tandläkare
är uppmärksamma på den ökade risken för infektioner samt fördröjd läkningsprocess. Kontroll
och uppföljning är därför viktigt. Om patientens
normala födointag komprometteras är det också
viktigt att kontakta patientens läkare för att få
insulindosen eller den antidiabetiska medicinen
justerad. Därutöver bör man undvika att skriva
ut medicin som interagerar med glukosbalansen
[91].
Odiagnostiserade diabetiker och personer med
MetS utgör en stor och växande population. Det
är utifrån ett hälsoperspektiv och en ekonomisk
synvinkel mycket viktigt att patienterna diagnostiseras så tidigt som möjligt i sjukdomsförloppet
så att relevant behandling kan sättas in. Screening av patienter kan därför vara av stor betydelse
och samarbetet mellan läkare och tandläkare
bör utvecklas mer än vad vi ser i dag. En ny undersökning visar exempelvis att patienter som
69
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»Behandling av DM syftar
till att normalisera blod
glukosnivåerna … genom
farmakologisk behandling
och inlärning av ett hälso
främjande beteende.«

saknar fyra eller fler tänder eller
har ≥ 26 procent tandköttsfickor
på 5 mm eller däröver samtidigt
med ett HbA1c på ≥ 36,5 mmol/
mol (5,7 procent), är prediabetiska
eller diabetiska med 92 procents
säkerhet [92]. Därutöver har det
utvecklats kliniska riktlinjer för
tandläkare för att identifiera odiagnostiserade diabetiker [15].
sammanfattning
Metaboliskt syndrom består av en grupp initiala tillstånd före egentlig sjukdomsutveckling
orsakade av insulinresistens. Här ses bland annat ökat midjemått, höjd triglyceridnivå, höjt
blodtryck, höjd fasteplasmaglukos och nedsatt
mängd hdl-kolesterol, som tillsammans ökar
risken för utveckling av diabetes mellitus (dm)
typ 2 och hjärt–kärlsjukdom. Diagnosen metaboliskt syndrom används som ett screeningverktyg
för prediktion av ovan nämnda sjukdomar. Det är
därför viktigt med en tidig diagnostik hos patientens egen läkare om utvecklingen av senkomplikationer ska minimeras.
dm är den vanligaste endokrina sjukdomen och
omfattar en heterogen grupp av kroniska metaboliska sjukdomar där de mest prevalenta är dm
typ 1 och 2. Trots olika etiologiska faktorer delar
dm typ 1 och 2 symtom – bland annat hyperglykemi, som uppstår om patienternas insulinnivå
är otillräckligt reglerad. Symtomen medför en
rad följder i form av mikro- och makrovaskulära
komplikationer, och marginal parodontit anses
nu vara en senkomplikation till dm. Behandling
av dm syftar till att normalisera blodglukosnivåerna, vilket uppnås genom farmakologisk behandling och inlärning av ett hälsofrämjande
beteende.
Diabetes disponerande roll för marginal par
odontit beror på hyperglykemins negativa effekt
i den gingivala bindväven och blodkapillärerna
i bindväven, samt en obalanserad värdrespons
vid kontakt med orala mikroorganismer. Dessa
förhållanden reducerar tillsammans vävnadernas läkningspotential och motståndskraft mot
inflammationsmedierad vävnadsnedbrytning.
Diabetiker upplever oftare xerostomi och infektioner, vilket kan hänga samman med nedsatt
salivflöde samt förändring av salivens samman70

sättning. Eftersom infektionerna kan påverka
den metaboliska balansen är det viktigt att dessa
behandlas.
Tandläkare träffar patienter regelbundet och
munhålans tillstånd samt kroppsbyggnad kan
ge indikation om att patienten ska remitteras för
vidare utredning. Därför bör tandläkare i framtiden ingå ett tätare samarbete med patienternas
praktiserande läkare.
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Metabolic syndrome comprises a group of insulin resistance mediated premorbid conditions,
including increased waist circumference, triglyceride level, blood pressure, fasting plasma glucose and decreased levels of high density lipoprotein cholesterol. The combined presence of
these conditions increases the risk of developing
diabetes mellitus (dm) type 2 and cardiovascular
disease (cvd). The diagnosis of metabolic syndrome, is used as a screening tool for prediction
of dm type 2 and cvd, and early diagnosis by the
general practitioner may minimize the development of late complications.
dm is the most common endocrine disease, and
includes a heterogeneous group of chronic metabolic diseases, and the most prevalent are dm
type 1 and 2. Despite different etiologic factors,
dm type 1 and 2 share symptoms including hyperglycemia, which occurs when patients’ insulin levels are insufficiently regulated. Symptoms
resulting in a number of sequelae in the form of
micro- and macrovascular complications. Periodontitis is now considered one of the late complications of dm. Treatment of dm aims at normalizing blood glucose levels, which is achieved
by medical therapy and education in health-promoting behaviors.
The predisposing role of diabetes for development of periodontitis is thought to be due to hyperglycemias’ impairment of the inflammatory
reactions as well as changes in the periodontal
tissues resulting in predominance of catabolic
processes in connective tissue and bone.
Diabetic patients are more likely to experience
xerostomia and infections, which may be associated with reduced salivary flow and changes in
saliva composition. Because infections can affect
the metabolic balance infection control is extremely important. Dentists see patients regularly,
and body type, smoking habits and oral health
may be indicative of need for further investigation. Therefore, closer collaboration between
dentists and patients’ general practitioners is
mandatory.
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