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AUTOREFERAT Resultaten från denna 
avhandling indikerar att tidiga tecken 
på benned brytning i käkleden hos 
reumatiker är vanligt förekommande. 
Nedbrytningen tycks dock kunna minska 
om den upptäcks och behandlas tidigt.

Ledgångsreumatism är en kronisk, systemisk, 
inflammatorisk sjukdom som angriper och bry
ter ner kroppens leder. Sjukdomen förekommer 
hos cirka 0,5–1 procent av befolkningen och 
drabbar oftare kvinnor än män. Orsaken till reu
matism är inte helt känd men sjukdomen kan bli 
väldigt handikappande med trötthet, smärta och 
nedsatt rörlighet som vanliga kännetecken när 
den är etablerad. Många faktorer har nämnts 
som orsak, däribland genetiska och miljöfak
torer. Sannolikt är det en kombination av flera. 
Man tror även att könshormoner inverkar ef
tersom sjukdomen främst drabbar kvinnor efter 
klimakteriet. 

Diagnosen ledgångsreumatism ställs utifrån 
kliniskt ledstatus, röntgen och blodprov som vi
sar särskilda sjukdomsmarkörer. Tidiga tecken 
på bennedbrytning i lederna på röntgenbilder 
anses vara en indikation på dålig prognos. Därför 
utgör ledröntgen en viktig del i diagnostiken men 
även i uppföljningen av sjukdomen. I dag vet man 
att tidigt fastställd diagnos och insatt behandling 
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(både lokal i den enskilda leden och generell) 
är avgörande för det fortsatta sjukdomsförlop
pet. Ju tidigare och effektivare behandling, des
to större är chansen att bromsa och i bästa fall 
stanna upp ledernas fortsatta nedbrytning. 

Ungefär 50 procent av reumatikerna drabbas av 
reumatism i käkleden med smärta och funktions
nedsättning som följd. Käkledsengagemang et är 
handikappande av många skäl då det påverkar 
tuggning och tal. Senare forskning har visat att 
leddestruktion kan fortgå trots att man inte har 
några symtom eller kliniska tecken på inflamma
tion. Även om det inte finns några entydiga resul
tat så har det visat sig från andra leder att flera 
inflammatoriska ämnen eller markörer kan vara 
av diagnostisk och prognostisk betydelse för den 
fortsatta utvecklingen. I detta avhandlingsarbete 
undersöktes glutamat, serotonin, tnf, il1β, il
6, vegf, creaktivt protein, sänkningsreaktionen, 
reumatoid faktor samt könshormonerna östradi
ol och testosteron. 

Särskilt fokus riktades mot det kroppsegna 

Figur i. Bilden visar 3-dimensionella avbildningar av 
ett käkledshuvud från en patient med ledgångsreu-
matism vid tidpunkten för diagnos samt vid ett- och 
tvåårsuppföljningarna. Den första illustrationen är 
en återgivning av patientens ledhuvud vid diagnos-
tillfället. De andra två illustrationerna visualiserar 
benytans förändring över tid där blå färg indikerar 
bennedbrytning, röd står för nybildning av ben och 
vit färg ingen förändring. Den första jämförelsen 
visar bennedbrytning under det första året och 
nybildning av ben kan identifieras mellan ett- och 
tvåårsuppföljningen. 
(I samarbete med Dr L Cevidanes, Departments of orthodontics and computer 
sciences, University of North Carolina, Chapel Hill, NC, USA.)
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Figur ii. Antal patienter och genomgångna under-
sökningar vid diagnostillfället samt vid ett- och 
tvåårsuppföljning. 
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ämnet glutamat som man tror är involverat i den 
inflammatoriska processen men också vid be
nets remodellering hos reumatiker. Det är oklart 
vilken betydelse glutamat har för destruktion 
i käkled och hur tidigt eventuella samband kan 
påvisas. 

Det övergripande målet med arbetet var att 
ta reda på i vilken utsträckning det förekommer 
röntgenförändringar i käkleden tidigt i sjuk
domsförloppet och ifall dessa kan relateras till 
ovan nämnda inflammationsämnen och markö
rer, hur dessa faktorer utvecklas över tid, och om 
de indikerar en sämre prognos.

MATERIAL OCH METODER
Avhandlingen består av två delar: en tvärsnitts
studie och en longitudinell studie. Målet med 
tvärsnittsstudien var att relatera röntgenfynden 
till inflammatoriska ämnen och hormoner i blo
det samt kliniska tecken på nedbrytning i käkled. 
Målen med den longitudinella studien var att 
reda ut hur förändringar på röntgen kan relate
ras till förändringar avseende inflammatoriska 
ämnen och hormoner samt kliniska tecken. 

Den första delen av avhandlingen omfattade 
47 patienter och den andra 41, som undersöktes 
med avseende på röntgenförändringar, skrap
ljud i käkleden, inflammatoriska ämnen i blod 
och könshormoner. Den första undersökningen 
genomfördes cirka tre veckor efter fastställande 
av diagnosen ledgångsreumatism. Därefter upp
repades denna undersökning efter ett och två år. 
Analys av röntgenförändringar, så kallade erosio
ner, utfördes på bilder tagna med datortomografi.

RESULTAT
Resultaten från första delen visade att 72 procent 
av patienterna uppvisade erosioner på röntgen 
kort efter att diagnosen ställts. Erosionerna var 
relaterade till det inflammatoriska ämnet gluta
mat och skrapljud men också till markörer för 
inflammatorisk aktivitet. Sambandet mellan glu
tamat och erosioner var starkare vid frånvaro av 
skrapljud, vid låg inflammatorisk aktivitet och 
låga nivåer av kvinnligt eller manligt könshor
mon. 

Resultaten från andra delen visade att 29 pro
cent av patienterna hade fortsatt nedbrytning av 
leden medan 43 procent av patienterna uppvi
sade en minskning. Fortsatt nedbrytning kunde 
delvis förklaras med ökningen av en inflamma

Figur iii. Käkleden avbildad framifrån, med volym-
tomografi, visar utvecklingen på två skilda patien-
ter, A och B, från diagnos till tvåårsuppföljning. A 
uppvisade erosioner vid diagnostillfället och fick 
lokal kortisoninjektion i den aktuella käkleden. Vid 
ettårsuppföljningen var den initiala lesionen utläkt 
och nytt ben kunde ses, vilket fanns kvar vid tvåårs-
uppföljningen. B utvecklade erosioner i käkleden 
under det första året efter diagnos och behandlades 
därför med lokalt kortison i samband med ettårs-
uppföljningen. Nytt ben syntes på röntgen vid två-
årsuppföljningen.
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»… 72 procent av patienterna uppvisade erosioner på röntgen 
kort efter att diagnosen ställts. Erosionerna var relaterade 
till det inflammatoriska ämnet glutamat och skrapljud men 
också till markörer för inflammatorisk aktivitet.«
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tionssubstans som är vanligt förekommande i 
samband med inflammatoriskt betingad benned
brytning, il1β. Den förklarades också av en ök
ning av det manliga könshormonet, testosteron.

SAMMANFATTNING
Det tycks vara så att tidigt uppkomna erosioner 
eller högre glutamatnivåer leder till en minskad 
nedbrytning. Sannolikt är dessa fynd relaterade 
till tidigt insatt och effektiv behandling.

Sammanfattningsvis indikerar resultaten från 

»Det tycks vara så att tidigt uppkomna erosioner 
eller högre glutamatnivåer leder till en minskad 
nedbrytning. Sannolikt är dessa fynd relaterade till 
tidigt insatt och effektiv behandling.«

denna avhandling att tidiga tecken på benned
brytning i käkleden hos reumatiker är vanligt 
förekommande. Bennedbrytningen tycks dock 
kunna minska om den upptäcks och behandlas 
tidigt. Tidiga röntgentecken tycks vara relatera
de till förekomst av glutamat, särskilt vid låg in
flammatorisk aktivitet och i frånvaro av kliniska 
tecken. Däremot tycks tidiga röntgentecken el
ler glutamat vara positivt för en återgång under 
de två första åren efter diagnosen ledgångsreu
matism. Den kliniska betydelsen för resultaten 
visar att käkleden drabbas lika tidigt som krop
pens övriga leder vid reumatoid artrit men också 
att pågående bennedbrytning kan upphöra eller 
läka ut. Därför bör käkleden undersökas tidigt i 
sjukdomsförloppet vid reumatoid artrit även vid 
frånvaro av kliniska symtom.  
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SonicFill™ - från applicering till finishering 
på mindre än 3 minuter!

SonicFill är ett äkta enstegs “bulk fill”-material
En Unidose-spets fyller den posteriora kaviteten upp till 5 mm  
i ett enda lager. Inget ytterligare lager av ytkomposit behövs.

Snabbhet
En unik design ger enkel applicering utan luftinneslutningar även  
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garanterar optimal härdning av 5 mm på 20 sekunder.
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Hantering
Klibbfri och jämn konsistens gör det lätt att skapa marginaler samt  
att snabbt och enkelt konturera ocklusala områden.

Styrka
Material med högt fillerinnehåll garanterar 
hög styrka och utmärkta mekaniska 
egenskaper för posteriora restorationer. 

Fillerinnehåll (vikt) 83,5%•	
Tryckhållfasthet 325 mPa•	
Krympning 1,7%•	

SonicFill-systemet: Appliceringsinstrument med ultraljud  
+ ultraljudsaktiverad nanohybridkomposit
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