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SAMMANFATTAT  Kan infektion vara 
en bakomliggande orsak till kronisk 
käkledslåsning? Det studeras av den här 
forskargruppen som även intresserar 
sig för smärtupplevelsen vid kronisk 
käkledslåsning.

Kronisk käkledslåsning är en vanlig kvinnodo-
minerad sjukdom. Sjukdomen är fyra gånger 
vanligare hos kvinnor än hos män (4:1) och kän-
netecknas av smärtsam inskränkt käkledsfunk-
tion. Det finns i dag indikationer på ett samband 
mellan reaktiv artrit orsakad av Chlamydia tra-
chomatis (som ju är en vanlig och kraftigt ökande 
könssjukdom) och smärtsam kronisk låsning av 
käkleden.

Forskningsprojektet har som syfte att stude-
ra om det finns en infektionsorsak till kronisk 
käkledslåsning och om den i så fall är kvinno-
relaterad. Även sambandet mellan kronisk käk-
ledslåsning och smärtupplevelse, störning i det 
endogena smärthämmande systemet, cytokin-
mönster i ledhinnan samt genotyp studeras.    

Kronisk käkledslåsning förekommer hos cir-
ka 12 procent av populationen [1]. Majoriteten 
av patienterna har inga andra symtom förutom 
lätt inskränkt gapförmåga. En mindre grupp har 
dock smärtsam inskränkt käkledsfunktion. Jäm-
fört med populationsstudier dominerar kvinnor 
i ännu högre grad inom den gruppen (7:1) [2]. 
För denna grupp av patienter är behandlingen 
ofta kirurgisk. I Stockholmsområdet behandlas 
för närvarande cirka 130 patienter per år med 
käkledskirurgi.

Hos patienter med kronisk käkledslåsning är 
käkledsdisken permanent displacerad och dege-
nerativt omvandlad (figur 1) [3]. Kronisk ledhin-
neinflammation är också mycket vanligt [3].

Reaktiv artrit är en känd komplikation till in-
fektioner som orsakats av Chlamydia trachoma-
tis och vissa enteropatogener som Campylobac-
ter jejuni och Yersinia enterocolitica. Klamydia 
är ofta en symtomfri infektion hos kvinnor och 
kan därför förbli oupptäckt under längre perio-
der. Eftersom den inflammatoriska reaktionen 
vid kronisk låsning liknar den vid reaktiv artrit 
har C. trachomatis misstänkts kunna orsaka även 
kronisk låsning [4]. Om ett sådant orsakssam-
band kan fastställas kan det även bli en förkla-
ringsmodell till den kvinnliga dominansen bland 
patienter med kronisk låsning.  

Det kan inte uteslutas att genetiska och im-
munologiska faktorer är av betydelse för sjuk-
domsutvecklingen. Hos patienter med generell 
reaktiv artrit har man sett att genotypen hla b27 
dominerar. Däremot har man ännu inte fastställt 
någon speciell hla-dominans bland käkledspa-
tienter vilket därför är relevant att undersöka. 

Orofacial smärta, till exempel atypisk ansikts-
smärta och käkledsrelaterad smärta, har en pre-
valens på 5–10 procent och två tredjedelar utgörs 
av kvinnor. Etiologin och patogenesen är i stort 
sett okänd framför allt på grund av att kunskapen 
kring perifera och centrala mekanismer för lång-
varig smärta är begränsad. Det är dock känt att 
vid exempelvis fibromyalgi finns störningar i det 
endogena smärthämmande systemet. Opioider, 
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Figur 1 a, b. a) Opåverkad disk, obduktionspreparat. 
b) Inflammerad käkledsdisk från patient med 
kronisk låsning.
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Figur 2. Sammanställning över de analyser som 
genomförs på blodprover och vävnadsprover från 
synovian.
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men också serotonin och östrogen, har visat sig 
ha betydelse i dessa system [5].

Nyligen publicerade data visar även att inflam-
matoriska mediatorer (tnf-α med flera) som 
frisätts från immunceller kan bidra till utveck-
lingen av långvarig smärta. Samma data visar att 
förekomsten av cytokiner och inflammationscel-
ler i käkleden uppvisar olika mönster vid kronisk 
låsning och andra artrospatier i käkleden, men  
ingen korrelation till etiologi och smärta har 
gjorts [6]. Det finns indikationer på att cytokin-
produktionen, förutom att framkalla inflamma-
tion och modifiera smärtfysiologin, även kan på-
verka värdens förmåga att eliminera eller motstå 
en klamydiainfektion [7]. 

genomförande och metoder
På patienter med kronisk käkledslåsning som 
genomgår öppen käkledskirurgi (diskektomi) tas 
biopsier från synovian som analyseras histolo-
giskt för att påvisa inflammation och pcr tas för 
att möjligen kunna påvisa förekomst av C. tracho-
matis.  Underkäksfunktionen registreras med ett 
frågeformulär som patienten fyller i (mandibula 
functional index). 

Innan operationen tas blodprover för att be-
stämma patienternas hla-typ samt serologi för 
Chlamydia, Campylobacter och Yersinia, seroto-
nin, opioider och könshormoner (figur 2). 

Före och efter operationen mäts smärtkänslig-
heten med sensibilitets- och smärttröskelmät-
ning för tryck- och elektrisk stimulering i ansik-
tet och i fingret (figur 3). På friska kontroller görs 
en jämförande serologi korrelerad till smärtupp-
levelse, frisättning av smärtmodulerande inflam-
matoriska markörer och genus.

Kontrollbiopsier till vävnadsproverna från 
den kroniska låsningsgruppen tas från patienter 
som opererats för mekanisk diskupphakning i 
käkleden. Denna patientgrupp är väl undersökt 
vävnadsmässigt och är en lämplig kontrollgrupp 
eftersom artrit inte förekommer hos dessa pa-
tienter.
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Figur 3a–c. a) I den trigeminala regionen mäts smärt-
tröskeln för tryck med en algometer på m. masseter.
b)Elektriska sensoriska trösklar och smärttrösklar i 
den trigeminala regionen mäts med pulpasenstester
på tand och c) i den perifera regionen mellan tumme 
och pekfinger med en PainMatcher.

preliminära resultat
Preliminära resultat finns från en pilotstudie där 
hittills 5 patienter inkluderats i varje grupp; a) 
kronisk käkledslåsning, b) mekanisk diskupp-
hakning och 3) retinerade visdomständer. De 
resultat som är analyserade visar att kroniska 
låsningspatienter och patienter med retinerade 
visdomständer har lägre smärttrösklar för tryck 
på massetermuskeln jämfört med patienter med 
mekanisk diskupphakning.

Resultatet visar också att patienter med kronisk 
käkledslåsning eller mekanisk diskupphakning 
har en mer uttalad dysfunktion av underkäken än 
vad patienter med en retinerad visdomstand har. 
Resultaten visar även att patienter med mekanisk 
diskupphakning är en lämplig kontrollgrupp till 
patienter med kronisk käkledslåsning.

diskussion
Genom att öka kunskapen om mekanismen bak-
om kronisk käkledslåsning är förhoppningen att 
i framtiden kunna förbättra omhändertagandet 
av dessa patienter. Med kännedom om olika risk-
faktorer av betydelse, både individuella egenska-
per och yttre faktorer, kan de förebyggande insat-
serna optimeras.

En ökad förståelse öppnar också möjligheter 
för utvecklingen av nya behandlingsalternativ. 
Förhoppningen är också att vi med större säker-
het ska kunna göra en prognostisk bedömning, 
vilket är av stor vikt för den enskilde patienten.
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