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Tandvård
i »väglöst« land
utblick Tandläkare arbetar som
volontärer i mobila team bland bergsfolk
i Thailand. Här är beteltuggning
vanligt och bristen på medicinska och
odontologiska insatser stor. Svenska
forskare har även inlett studier av kariesoch parodontitförekomst hos bergsfolken.
Godkänt för publicering 27 maj 2008

Gunnar Dahlén
professor i
oral mikrobiologi,
Odontologiska
institutionen,
Sahlgrenska akademin,
Göteborgs universitet
E-post: dahlen@
odontologi.gu.se

I

norra och västra delarna av Thailand, längs
gränsen mot Myanmar (Burma), lever isolerade befolkningsgrupper som varken är
thailändare eller burmeser som med ett
samlingsnamn kallas »the Hill Tribes«.
Den största gruppen är Karen (sammanlagt flera hundra tusen). Befolkningarnas ursprung är
okänt, men de har levt i området i flera hundra år.
De drevs bort från låglänta områden i Myanmar
och Thailand när de befolkades av andra folkslag.
Även krig som utkämpats mellan burmeser och
thailändare har bidragit till isoleringen. Genom
isoleringen har de behållit sin ursprungliga kultur, sina språk och sina vanor.
I dessa gränstrakter är smuggling en extra inkomstkälla. Flera flyktingläger finns på den thailändska sidan, där burmesiska flyktingar lever

instängda i avvaktan på eventuell inslussning i
det thailändska samhället. Tidigare levde man
på opiumodling, men det har thailändarna satt
stopp för. I stället praktiseras jordbruk som bland
annat innebär svedjning av marken och odling av
bergsris i den näringsrika askan. Detta har dock
lett till omfattande jorderosion och program för
att få befolkningen att utveckla ett mer hållbart
jordbruk är tillsammans med olika skogsplanteringsprogram högt prioriterade.
De medicinska och odontologiska insatser som
görs i regionen ingår därmed i en större politisk
satsning där man försöker bryta befolkningarnas isolering och på olika sätt införliva dem i det
thailändska samhället och få dem att känna sig
som thailändare.
Mobila tandvårdsteam
Bergsfolken har länge betraktats som primitiva
och fattiga och den thailändska kungens mor
tog tidigt ansvar för att försöka nå ut till bergsbyarna med medicinsk vård och stiftade Princess
Mother´s Medical Voluntary Foundation (pmmvf). Organisationen har verkat i flera decennier.
Vården baseras helt på frivillighet bland thailändska doktorer, tandläkare, sköterskor och
andra hälsoarbetare som samarbetar i team som
erbjuder fri vård. Tandvård och oral hälsa är en
mycket viktig del av arbetet och varje år deltar

FAKTA. SPECIELL KLÄDSEL
Karenfolkets
klädsel är mycket
speciell, särskilt
kvinnor och barn
är fantastiskt
färggranna.
De så kallade
»long-neck
women« tillhör
Karen. Kvinnornas
vana att lägga
metallringar runt
halsen och sträcka
ut halsen groteskt
långt har lett till
en överexploatering
av turister framför
allt i distriktet
Mae Hong Song norr
om Chiang Mai som
därmed är långt ifrån
isolerat.
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över hundra volontärer. Under en vecka arbetar
man i mobila tandvårdsteam i bergsbyarna. Hittills har endast en liten del av cirka 7 000 befintliga byar kunnat erbjudas vård.
Författaren har rest runt med den mobila enheten i distriktet Umpang, några timmars bilresa
från Mae Sot, den viktigaste gränsstaden mellan
Thailand och Myanmar. Teamets utrustning består av sex tandläkarstolar, fullt utrustade med
high-speed och ultraljud under god hygienstandard. Två autoklaver finns med i packningen
samt tre elverk och kompressorer. Allt plockas
upp på morgonen i byns skolsal och ner igen
på kvällen, för att nästa dag fraktas till en ny by.
Proceduren tar högst en timme på morgonen och
något mindre på kvällen.
Möjligt att kopiera
Både äldre och unga patienter erbjuds vård av
det thailändska tandläkarteamet från pmmvf.
Vården består av lagningar (amalgam och komposit), depuration, fissurförsegling, extraktioner,
puts och polering. Teamet hinner med cirka 120
patienter per dag. Tandborstinstruktioner samt
utdelning av tandborstar och tandkräm ingår i
programmet. Man försöker få de lokala lärarna
att följa upp tandborstningen och de tränas speciellt för detta.
Man kan naturligtvis diskutera »cost-benefit«
för insatsen. Å andra sidan finns inga alternativ.
Egentligen är systemet fantastiskt imponerande och borde vara möjligt att kopiera för andra
länder. Insatsen är otroligt välorganiserad från
planering, byte av tandläkare som kommer med
buss från Bangkok, engagemang av så kallade »off
road drivers« som kör bilarna, lägerslagning (tält)
och matlagning (man har egna kockar). Sammanlagt ingår cirka 25–30 personer i ett team.

Under min resa deltog jag i screeningarbetet
inför tandbehandlingen i fyra olika byar och slogs
genast av att de vuxna, trots en miserabel munhygien, hade synbart få orala problem. Insatserna
innebar i allmänhet en generell depuration med
ultraljud. Mängder av plack och tandsten avlägsnades också.

En välutrustad
mobil klinik
har byggts upp
i byns skolsal.

Beteltuggning, karies och parodontit
Ett påtagligt fenomen var beteltuggningen som
praktiserades allmänt, men som är mer vanligt
bland kvinnorna än bland männen. Männen rökte oftare tobak.

ISOLERADE BYAR
Söderut längs gränsen mot Myanmar
(Burma) och österut
längs gränsen mot
Laos är byarna isolerade och kan i bästa fall
nås med fyrhjulsdrivna
fordon under torrperioden, men är i övrigt
helt avskurna. De har
ett skolsystem med
lärare från den egna
byn men ingen tillgång
till medicinsk vård.
Det är i bästa fall 5–10
km genom skogen till
en farbar väg och ett
lokalt sjukhus. Många
drabbas av dysenteri,
tuberkulos och malaria.
Barnen visar tecken
på näringsbrist.
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Figur 1. Beteltuggande ger efter några år hyperkeratiniserade slemhinnor med röda fläckar.

Figur 2. Kraftigt missfärgade tänder är vanligt
hos personer (främst kvinnor) som tuggar betel.

Betel är en nöt från Araciapalmen. Man biter
av en bit av nöten, placerar den i ett palmblad tillsammans med lite tobak och kalksten, lägger in
paketet i munnen och börjar tugga långsamt.
Tuggningen pågår i flera timmar. Man kan se
grupper av framför allt kvinnor sitta i väntan på
något (vad som helst) och tugga. Det ger en viss
berusning och lätt avtrubbning och kan vara ett
sätt att utstå de värsta vedermödorna. Man spottar kontinuerligt ut den röda saliven runt omkring sig där man sitter. Slemhinnorna blir efter
några års tuggande hyperkeratiniserade med
röda fläckar och områden (figur 1). Litteraturen
pekar på en hög frekvens av leukoplakier, precancerösa och cancerförändringar inom alla populationer där man tuggar betel (Thailand, Myanmar,
Kambodja, Taiwan, Sri Lanka och Indien).

Låg kariesförekomst bland vuxna
När det mobila teamet vid ett senare tillfälle besökte Omagdistriktet längre norrut undersöktes
den orala hälsan hos 15 vuxna beteltuggande individer jämfört med 15 icke beteltuggande. Avsikten
var att studera karies- och parodontitförekomst
samt mikrobiologiska parametrar i saliv och subgingival flora (Nordvall och Nauclér 2007).
Båda grupperna hade mycket lågt dmtf och
dmfs (<1) vilket kan jämföras med motsvarande
åldersgrupper i en landsbygdsbefolkning i södra
Thailand som har dmtf på cirka 6 (Baelum et
al 2002). Mikrobiologiskt förekom laktobaciller och mutansstreptokocker endast hos ett fåtal
och alltid i låga mängder (högsta värdet var 5 000
respektive 10 000 per milliliter saliv).
Den låga kariesförekomsten förklaras sannolikt
av den i den i stort sett obefintliga förekomsten
av nedbrytbara sockerarter. Visserligen kunde
man hitta ett litet utbud av snacks och läsk i byns
lilla affär, men det var inget de vuxna köpte.
Kariesförekomsten var mer påtaglig hos barnen, speciellt i mjölktandsbettet, och teamet
hade fullt upp med lagningar och extraktioner
på barn. I några av de mer lättillgängliga byarna
var den mer påtaglig medan kariesförekomsten
var mindre i de mer avlägsna byarna där affären i
stort sett inte hade något att erbjuda.
I en framtida studie har vi för avsikt att göra en
bättre kartläggning av sockerintag, mikrobiologi
och kariesprevalens hos barn i bergsbyarna.

Kraftigt missfärgade tänder
Kraftiga missfärgningar ses också på tänder hos
dem som tuggar betel (figur 2). Vissa personer
har helt svarta tänder, medan andra tycker att
det är missprydande och försöker hålla missfärgningen borta genom att putsa tänderna med sand.
Effekten är tveksam eftersom det leder till kraftig
attrition och till slut slipas all emalj bort buckalt.
Dessutom kvarstår mycket av missfärgningen.
Missfärgningen ser bitvis ut som en beläggning av svart tjära och innehåller produkter från
nöten, saliv och bakterier. Det kan dock inte vara
lätt att vara bakterie i och i anslutning till missfärgningarna, inte heller på tänder, slemhinnor
och saliv. Extrakt av betelnöten har en visat antimikrobiell effekt på samma sätt som andra liknande stimulantia (tuggtobak, snus och kat). Processad tobak som snus och tuggtobak innehåller
dock ofta tillsatser som kan vara bakteriefrämjande. Effekterna av betel ska inte heller jämföras
med essentiella oljor som i dag ingår i flera munsköljningsmedel och som i allmänhet inte är vattenlösliga. Det finns en tanke att beteltuggningen
skulle kunna förklara den låga förekomsten av
karies som tydligt visade sig när vi såg den ena
kariesfria 40–50-åringen efter den andra.
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Få fynd av parodontit
Parodontitförekomsten mättes som eventuella
tandförluster samt antalet sites med fickdjup
över 4 millimeter. Även parodontitförekomsten
befanns vara förvånansvärt låg.
Mikrobiologiskt kunde vi se en lägre prevalens
av de flesta parodontopatogener jämfört med
motsvarande grupp i södra Thailand. En signifikant lägre nivå av exempelvis P. gingivalis respektive P. intermedia kunde också iakttas.
Laboratoriestudier visar också att betelnötextrakt har en uttalad antibakteriell effekt mot
tandläkartidningen årg 100 nr 9–10 2008
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vissa gramnegativa anaerober, men även mot
streptokocker.
Det var dock uppenbart att enbart fickdjupsmätning inte fullt ut speglar graden av parodontit.
Många patienter hade retraktioner buckalt och
lingualt som inte sällan orsakats av stora mängder
tandsten (supragingival) som fått tandköttet att
dra sig tillbaka. Retraktionerna kan också bero på
de svarta betelnötsbeläggningarna och eventuell
mekanisk nötning (putsning med sand).
I en annan studie vill vi utreda den parodontala hälsan mer noggrant och inkludera mätningar
av fästenivån (Gustavsson och Kvarnvik, 2008).
45 vuxna individer mellan 30 och 60 år jämt fördelat mellan könen undersöktes med avseende
på fästenivå och fickdjup i hela bettet (6 ytor per
tand). Preliminärt visar studien att 3–4 individer
hade avancerad parodontit med djupa tandköttsfickor (>6 mm) samt mobilitet där risken för tandlossning av ett stort antal tänder bedömdes vara

uppenbar. Samtliga var män och storrökare, men
endast en var beteltuggare.
En detaljerad sammanställning av resultaten
kommer att publiceras men preliminärt kan man
säga att avancerad parodontitförekomst är sällsynt (<10 %) och att den fästeförlust som kan
noteras relativt allmänt är måttlig och sannolikt
inte följs av en risk för förlust av tänder.
Liknande iakttagelser har gjorts i andra populationer (Sri Lanka, Indonesien, China, Kenya) med liten eller ingen tillgång till tandvård
och oral hygien samt en »naturlig« utveckling av
tandsjukdomarna (Löe et al 1992, Timmerman et
al 2000, Baelum et al 1988, 1997). Framtida studier av vuxna kommer att innebära analys av salivfaktorer, pH-mätningar i plack samt mätningar
av serumantikroppsnivån mot parodontitassocierade bakteriearter. Jämförelser ska göras med
en population med motsvarande ålder och kön i
södra Thailand samt hos svenskar.
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