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 J uvenil idiopatisk artrit (jia) eller barn-
reumatism är en autoimmun sjukdom 
som drabbar flickor i någon större ut-
sträckning än pojkar och som debute-
rar före 16 års ålder. Orsaken till sjuk-

domen och att fler flickor än pojkar drabbas är 
fortfarande okänd. Kriterierna för diagnos har 
fastställts av International League of Associa-
tions for Rheumatology (ilar). Sjukdomen kan 
enligt ilar delas in i åtta undergrupper baserat 
bland annat på antalet drabbade leder, genetik/
vävnadstyp och serologi [1].

I Sverige finns det cirka 1 200–1 700 barn med 
barnreumatisk diagnos [2]. Sjukdomsbilden hos 
dessa barn varierar där de vanligaste symtomen 
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Elvaårig pojke med 
diagnos på jia sedan 
två månader. Patien-
ten har haft diffusa 
ledbesvär i flera år 
före diagnos. Pano-
rama visar att höger 
caput är remodellerat 
med tydlig kompakta-
begränsning, troligt 
resttillstånd. Bifynd: 
47 follikularcysta. 

vid insjuknande är ledsvullnad och morgonstel-
het. jia kan också börja som en systemisk in-
flammation med hög feber och allmänpåverkan 
för att senare övergå i ledinflammationer. jia 
kan uppträda i ett fåtal leder men också drabba 
många leder i kroppen. De yngre barnen klagar 
sällan på ledsmärta, vilket sannolikt beror på att 
de har svårt att uttrycka och beskriva smärta, 
där emot kan man se att de ofta har ett förändrat 
rörelsemönster och beteende när de har ledin-
flammationer. Hos äldre barn är smärtan i sig 
ofta ett påtagligt symtom som påverkar vardagen 
i stor utsträckning [3]. 

käkledsengagemang
Att även käkleden drabbas av inflammationer vid 
jia har varit känt länge, men prevalensen som 
rapporteras i olika studier har varierat mycket 
(17–87 procent) [4]. Senare studier med mri har 
visat att det finns tecken på käkledsinflammation 
och käkledsskador hos så många som 75 procent 
av barnen redan vid sjukdomsdebut [5]. 

En frisk käkled är en förutsättning för normal 
bettutveckling och tillväxt av ansiktsskelettet. 
Det är därför viktigt att tidigt identifiera och be-
handla käkledsinflammationer. Sedan 2003 finns 
ett odontologiskt vårdprogram i Sverige som 
fastslår att barn med jia regelbundet ska träffa 
en tandläkare med specialkunskap i ämnet. Mål-
sättningen med vårdprogrammet är att upptäcka 
och behandla käkledsinflammationer tidigt för 

SAMMANFATTAT I Sverige finns det 
cirka 1  200–1   700 barn med juvenil 
idiopatisk artrit (JIA). Studier har 
visat att det finns tecken på käkleds-
inflammation och käkledsskador 
hos 75 procent av barnen redan 
vid sjukdomsdebut. I detta projekt 
genomförs en prospektiv studie där 
100 barn med JIA följs under två år. 
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Varför började du med detta?
– Jag ville få chansen att fördjupa min kun-
skap om patienter med barnreumatism.

På vilket sätt får din forskning betydelse för 
patienter?
– Förhoppningsvis kommer vi att i framtiden 
veta mer om käkledsinvolvering hos barn 
med reumatism och kunna diagnostisera det 
tidigare för att kunna förhindra skador som 
ger smärta och funktionsinskränkning.

På vilket sätt kommer forskningen att få be-
tydelse för dig och din karriär, tror du?
– För mig personligen betyder forskningen 
att jag får fördjupa mig i något jag är intres-
serad av och det gör varje arbetsdag lite ro-
ligare. Karriärmässigt är jag nog där jag vill 
vara i dag. Jag tycker om att arbeta kliniskt 
och att undervisa.

Vad ska du göra när forskarskolan är klar?
– Min plan är att fortsätta att arbeta kliniskt 
med patienter med bettfysiologiska problem 
i allmänhet men också specifikt med barn 
med juvenil idiopatisk artrit (jia). Jag hop-
pas också att jag ska kunna använda det jag 
har lärt mig i fortsatt forskning och under-
visning.

Vilken nytta tror du att du får av det nätverk 
du bygger upp under forskarskolan? 
– Deltagarna i forskarskolan har olika bak-
grunder och kommer från olika delar av 
landet men vi har den kliniska forskningen 
gemensamt. Att få gå alla kurser med samma 
gäng öppnar för frågor och diskussioner 
som annars hade varit svåra att ha. Hit-
tills har det varit mycket givande. Det finns 
kunskap och erfarenheter i den här gruppen 
som jag kommer att ha glädje av både privat 
och yrkesmässigt i framtiden.
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MALIN COLLINatt minska risken för permanenta skador.
Symtombilden vid käkledsinflammation varie-

rar och det man kan se är nedsatt gapförmåga, 
tuggsvårigheter och smärta i öra, huvud och an-
sikte. Vid inflammation i käkleden är symtomen 
ofta diskreta och svårtolkade och underdiagnos-
tiken är stor. För att minska risken för underdi-
agnostik behöver vi säkra kliniska verktyg som 
kan detektera inflammation i käklederna, något 
vi inte har i vår arsenal i dag. 

FORsknIngsPROJekTeT
I ett samarbetsprojekt mellan Folktandvården 
Stockholms län aB och Karolinska institutet ge-
nomförs en prospektiv studie där 100 barn med 
jia följs under två år. Patienterna kommer att 
undersökas och följas på Eastmaninstitutets av-
delning för bettfysiologi, Folktandvården Stock-
holm, dit alla barn med jia i Stockholmsområdet 
remitteras som led i det nationella odontologiska 
vårdprogrammet. 

Patienterna kommer att undersökas vid upp-
repade tillfällen enligt det validerade undersök-
ningsprotokollet Research Diagnostic Criteria 
for Temporomandibular Disorders (rDC/TmD) 
[6]. Röntgenundersökning kommer att ske vid 
studiestart och vid avslut efter två år. Strukture-
rade telefonintervjuer kommer att genomföras 
avseende käkfunktion och smärta. Information 
om allmän sjukdomsaktivitet kommer att in-
hämtas från barnreumaregistret och i samarbete 
med sektionen för barnreumatologi på Astrid 
Lindgrens Barnsjukhus. 

Utöver den kliniska uppföljningen av patien-
terna kommer projektet också att undersöka 
vilka inflammationsmediatorer som är förhöjda i 
saliv och blod hos barn med jia. Genom att finna 
substanser som är förhöjda i både saliv och blod 
vid aktiv inflammation skulle saliv i framtiden 
kunna användas i diagnostiskt syfte.  
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