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DISPUTATION 
Den 5 december 2008 försvarade tandläkare Fawad Javed, 
avdelningen för parodontologi, institutionen för 
odontologi, Karolinska institutet, Huddinge, av hand
lingen »Oral inflammatory conditions and diabetes 
mellitus«. Fakultetsopponent var professor Palle 
Holmstrup, avdelningen för parodontologi, Köpenhamns 
universitet, Köpenhamn, Danmark. Fawad Javed har haft 
som huvudhandledare docent PerErik Engström, av del
ningen för parodontologi, institutionen för odontologi 
och avdelningen för klinisk immunologi, institutionen för 
laboratoriemedicin, Karolinska institutet, Huddinge, samt 
som bihandledare professor Björn Klinge, avdelningen för 
parodontologi, institutionen för odontologi, Karolinska 
institutet, och dr Mohammad Altamash, Altamash 
Institute of Dental Medicine, Karachi, Pakistan.

AuTorEfErAT Parametrar av parodontal 
nedbrytning är förhöjda hos individer 
med dåligt inställd diabetes mellitus typ 
2. Låg socio-ekonomisk status försvårar 
den parodontala hälsan ytterligare hos 
dessa individer. Det visar Fawad Javeds 
avhandling om sambanden mellan oral 
inflammation och diabetes mellitus.

Godkänt för publicering 1 juni 2009

 Den främsta orala komplikationen av diabetes är 
den inflammatoriska tandlossningssjukdomen, 
vilken även har blivit benämnd »den sjätte kom-
plikationen av diabetes«.

Målsättningen med Fawad Javeds avhandling 
var att studera olika samband mellan oral inflam-
mation och diabetes mellitus. I studierna har 
dokumenterats parodontalt status, marginala 
benkanten med hjälp av panoramabilder, koloni-
sation av svamp och nivåer av protein, IgA och 
IgG i saliv. Ett frågeformulär har dokumenterat 
frågor rörande bland annat allmän hälsa, medi-
ciner och vanor med avseende på bruk av tobak 
och gutka. Socio-ekonomiska faktorers inverkan 
på oral hälsa och diabetes har analyserats.

Figur 1 visar en översikt av metodiken. 

fyra delarbeten
Avhandlingen är baserad på fyra delarbeten.

I delarbete i, iii och iv studerades individer 
med typ 2-diabetes och individer utan diabetes 
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i åldersgruppen 45 till 64 år. Samtliga individer 
var bosatta i bostadsområdet Punjab Colony, 
Karachi, Pakistan. Punjab Colony har ett befolk-
ningsunderlag på cirka 10 000 vuxna individer. 
1 000 individer intervjuades med frågeformulär 
angående bland annat systemsjukdomar inklu-
derande diabetes mellitus, socio-ekonomiska 
förhållanden, orala symtom, munhygienvanor 
och tobaksvanor.

Bland vuxna visade det sig att 8,3 procent av 
befolkningen hade typ 2-diabetes. 

I delarbete ii studerades ungdomar, ålder 10–19 
år, med typ 1-diabetes och utan diabetes bosatta i 
Karachi, Pakistan. 

Delarbete I
Att analysera parodontal och socio-ekonomisk 
status hos vuxna individer med och utan typ 
2-diabetes.

Parodontal status; plackindex, blödning vid 
fickdjupsmätning, antal fickdjup på mellan 4 mm 
och < 6 mm och ≥ 6 mm och antal tänder regi-
strerades samt marginal benförlust på premo-
larer och molarer utvärderades med en digital 
mätmetod på panoramabilder. Glukoshalten i 
blod undersöktes liksom socio-ekonomiska pa-
rametrar som utbildning och månadsinkomst.

Delarbete II
Att utvärdera sambandet mellan orala inflamma-
toriska symtom och proteiner i saliv hos ungdo-
mar med typ 1-diabetes.

De parametrar som analyserades var hämoglo-
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Figur 1. Översikt av metodik.
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bulin A1c (HbA1c), proteiner i ostimulerad helsa-
liv samt salivflöde. Koncentrationer av salivpro-
teinerna IgA, IgG och totalprotein bestämdes. 
Glukoshalten i blod analyserades. Ungdomarna 
besvarade ett frågeformulär med frågor om orala 
symtom.

Delarbete III
Att studera parodontal status och orala symtom 
hos vuxna individer som tuggar gutka och har typ 
2-diabetes och vuxna individer utan diabetes.

Parodontal status registrerades och analysera-
des.

Gutka i sig kan initiera inflammation och är en 
torr blandning av tobak, areca nöt, kalcium hy-
droxid och sandelträpulver och har blivit socialt 
accepterat som en vana att konsumera som tobak 
i Pakistan (figur 2). Gutka tuggas först och pla-
ceras sedan mellan buckala mukosan och tand-
raderna.

Delarbete IV
Att utforska samband mellan parodontal status, 
oral kolonisation av C. albicans och salivprotei-
ner hos vuxna individer med typ 2-diabetes. 

reSUltat
Delarbete I
Individer med dåligt inställd typ 2-diabetes upp-
visade ökad marginal benförlust på molarer och 
premolarer i jämförelse med individer med väl-
inställd typ 2-diabetes.

Plackindex, blödning vid fickdjupsmätning 
och antal tandköttsfickor med fickdjup mellan 4 
mm och < 6 mm var förhöjda hos individer med 
dåligt inställd typ 2-diabetes jämfört med indivi-
der med välinställd diabetes och individer utan 
diabetes.

Diabetiker hade ökat antal tandförluster jäm-
fört med individer utan diabetes.

Det var ingen statistisk signifikant skillnad i 
tandförluster mellan diabetiker med dåligt in-
ställd som välinställd diabetes.

Individer med dåligt inställd diabetes hade 
lägre socio-ekonomisk status i jämförelse med 
individer med välinställd diabetes. 

Ingen skillnad observerades hos analfabeter 
gällande tandförluster mellan dem med dåligt 
inställd diabetes och dem med välinställd diabe-
tes. 

Hos kontrollindivider utan diabetes var plack-
index, blödningsindex och antal fickor mellan 4 
mm och < 6 mm högre i åldersgruppen 60 –64 år 
i jämförelse med åldersgruppen 45–49 år. Det 
fanns ingen association till ålder gällande plack-
index och antal fickor mellan 4 mm och < 6 mm 
hos individer med diabetes. 

Hos kontrollindivider utan diabetes hade rö-
kare högre plackindex, högre blödningsindex 
och fler antal fickor mellan 4 mm och < 6 mm i 
jämförelse med icke rökare. Blödningsindex hos 

individer utan diabetes var lägre hos rökare jäm-
fört med icke rökare. 

Delarbete II
Medelvärdet av HbA1c hos ungdomar med då-
ligt inställd och välinställd diabetes mellitus typ 
1 var 12,2 procent och 5,5 procent (normalt värde 
4–6 procent). Medelvärdet av blodglukosnivån 
var för dåligt inställd diabetes 13,5 mmol/L och 
för välinställd diabetes 5,8 mmol/L (normalt 
värde 7–10 mmol/L). För individer utan diabe-
tes var medelvärdet för glukoshalten i blod 5,3 
mmol/L.
 Symtom på tandköttsbl ödning, dålig ande-
dräkt och muntorrhet förekom oftare hos diabe-
tiker än hos individer utan diabetes. Blödande 
tandkött rapporterades mer frekvent av ungdo-
mar med icke kontrollerad diabetes i jämförelse 
med de med kontrollerad diabetes och de utan 
diabetes. Det fanns ingen skillnad i egen bedöm-
ning av tandköttsblödning mellan de med dåligt 
inställd diabetes och de med välinställd diabe-
tes. 
 Dålig andedräkt upplevdes oftare av individer 
med dåligt inställd diabetes i jämförelse med in-
divider med välinställd diabetes och individer 
utan diabetes. 
 Ungdomar med dåligt inställd och välinställd 
typ 1-diabetes uppvisade ingen skillnad i fråga 
om symtom vad gäller muntorrhet. Salivflödet 
var signifikant högre hos individer utan diabetes 
i jämförelse med diabetiker. Ingen skillnad fanns 
i salivflöde hos individer med dåligt inställd som 
välinställd diabetes.
 Nivåer av IgG/mg protein i saliv var högre 
hos individer med diabetes samt högre hos de 
med dåligt inställd diabetes jämfört med de med 
välinställd diabetes. För koncentrationer av IgA 
och total protein i saliv förelåg ingen skillnad 
mellan diabetiker och de utan diabetes.
    

Figur 2. Gutka.
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Delarbete III
Gutka-användare som är typ 2-diabetiker uppvi-
sade ett högre plackindex, högre blödningsindex 
och fler antal fickor på mellan 4 mm och < 6 mm 
och ≥ 6 mm jämfört med de som tuggade gutka 
i den grupp som inte var diabetiker. Diabetiker 
som inte nyttjade gutka uppvisade också förhöjda 
plackindex, högre blödningsindex samt fler antal 
fickor på mellan 4 mm och < 6 mm och antal fickor 
≥ 6 mm jämfört med gutka-användare i gruppen 
som inte hade diabetes. Diabetiker som inte nytt-
jade gutka uppvisade också förhöjt plackindex, 
högre blödningsindex samt fler antal fickor på 
mellan 4 mm och < 6 mm och antal fickor ≥ 6 mm 
jämfört med de som inte nyttjade gutka i gruppen 
som inte hade diabetes. 
 De som tuggade gutka i gruppen som inte hade 
diabetes saknade fler tänder jämfört med dem 
som inte tuggade gutka och ej hade diabetes. Där-
emot var det ingen skillnad mellan gutka-använ-
dare och de som inte nyttjade gutka hos individer 
med diabetes.

Tandköttsblödning, dålig andedräkt och mun-
torrhet var mer frekvent rapporterat från diabe-
tiker som tuggade gutka jämfört med icke diabe-
tiker som tuggade gutka. Tandköttsblödning och 
dålig andedräkt var mer frekvent rapporterat 
från diabetiker som inte nyttjade gutka jämfört 
med icke diabetiker som inte nyttjade gutka. Då-
lig andedräkt och muntorrhet var oftare beskri-
vet av diabetiker som inte nyttjade gutka jämfört 
med icke diabetiker som tuggade gutka.

Hos icke diabetiker rapporterades tandkötts-
blödning oftare av gutka-användare än av dem 
som inte nyttjade gutka.

Det fanns ingen skillnad i orala symtom hos 
diabetiker som var användare av gutka eller inte 
nyttjade gutka. 

Ungefär hälften av individerna som nyttjade 
gutka rapporterade att orsaken till konsumtionen 
var att erhålla en känsla av mental frid (figur 3).

Delarbete IV
Hos individer med diabetes mellitus typ 2 fanns 
det en könsskillnad mellan kvinnor och män, där 
kvinnorna uppvisade mer frekvent kolonisation 
av C. albicans. Dessa kvinnor hade också en lägre 
salivsekretion jämfört med männen. Bland indi-
vider med diabetes och kolonisation av C. albicans 
hade kvinnorna högre nivåer av IgG/mg protein i 
saliven samt även högre koncentration av protei-
ner i saliven. Dessa kvinnor hade även fler tänder, 
högre plackindex, högre blödningsindex och fler 
tandköttsfickor mellan 4 mm och < 6 mm.

KOnKlUSIOn
Avhandlingen visar att radiologiska och kliniska 
parametrar av parodontal nedbrytning är förhöj-
da hos individer med dåligt inställd diabetes mel-
litus typ 2, samt att låg socio-ekonomisk status 
försvårar parodontal hälsa hos dessa individer. 
Symtom på tandköttsblödning och koncentra-
tion av IgG i saliv finns i ökad utsträckning hos 
ungdomar med diabetes mellitus typ 1 vid jäm-
förelse med ungdomar utan diabetes. Hos indi-
vider utan typ 2-diabetes ger tuggande av gutka 
svåra parodontala inflammatoriska skador och 
orala symtom, men hos individer med diabetes 
är dessa parodontala inflammatoriska skador 
mer relaterade till blodsockerhalten snarare än 
till konsumtion av gutka. Inflammation, uttryckt 
som blödningsindex och IgG/mg protein i saliv, 
är förhöjd hos kvinnor med diabetes mellitus typ 
2 och kolonisation av C. albicans vid jämförelse 
med män med diabetes mellitus typ 2 och kolo-
nisation av C. albicans.
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Figur 3.  Orsak till konsumtion av gutka.
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