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Forskning

ODONTOLOGINS NYA FORSKARE PRESENTERAR SINA PROJEKT, DEL 4: 

Här är den fjärde och sista delen i artikel serien om  
den nya nationella kliniska forskarskolan i odontologi. 

I artiklarna presenterar deltagarna i forskarskolan 
själva kortfattat sina projekt. Artikelserien startade i 

Tandläkartidningen nummer 7 2014. 

En stor del av den vuxna befolkningen lever i dag 
med långvarig muskelsmärta. Hos drygt varannan 
vuxen individ som upplever sådan muskelsmärta 
är smärtan lokaliserad till ansiktet och käkarna.  
Detta innebär att cirka 10–15 procent av den vux
na befolkningen är drabbad [1]. Att leva med lång
varig käkmuskelsmärta påverkar många aspekter 
av livet och har därför stor betydelse för livskvali
teten hos den drabbade individen, men även för de 
närstående. Huvudsymtomen är lokal smärta och 
ömhet i käkmusklerna och/eller käklederna, ofta i 
kombination med nedsatt gapförmåga, huvudvärk 
och nackvärk. Förutom det individuella lidandet 
är detta ett stort problem för samhället med ökad 
sjukfrånvaro och sjukvårdskostnader som följd. 

MULTIFAKTORIELL ORSAK
Orsaken bakom långvarig käkmuskelsmärta är 
inte helt kartlagd, men liksom för andra långvari
ga smärttillstånd är de flesta i dag överens om att 
or saken är multifaktoriell och innefattar faktorer 
som predisponerar, initierar och aggraverar be
svären. Psykosociala faktorer i kombination med 
stress relaterad tandgnissling och tandpressning 

Mekanismerna bakom  
långvarig käkmuskelsmärta

(bruxism) är viktiga bidragande faktorer [2]. Nya 
forskningsrön har även visat att specifika genetis
ka och biologiska förändringar delvis kan förkla
ra varför vissa individer har en ökad risk för att ut
veckla långvarig käkmuskelsmärta. 

KRÄVER STORA VÅRDRESURSER
Individer som lider av långvarig käkmuskelsmärta 
har ofta träffat många olika vårdgivare. De har van
ligtvis genomgått ett flertal olika utredningar och 
behandlingar och har prövat en mängd olika läke
medel, dock utan framgång. Långvarig käkmus
kelsmärta anses i dag vara en diagnostisk utma
ning som kräver stora vårdresurser och, i flera fall, 
specialistkompetens. Processen är ofta lång innan 
den drabbade erhåller diagnos och behandling, och  
resan från de initiala symtomen till adekvat om
händertagande tar ofta flera år. För den drabbade 
är den långa processen förknippad med förtvivlan, 
stress, ångest och nedstämdhet [3]. 

ÖKAT INTRESSE FÖR PROTEOMIK
På senare år har intresset för proteiner inom diag
nostisk medicin fått mycket stor uppmärksamhet. 
Proteomik, det vill säga läran om vilka proteiner 
som finns i kroppen, är en mycket ung och växande 
vetenskap. Det så kallade proteomet, det vill säga 
de proteiner som uttrycks av en cell, kroppsvävnad 
eller organism vid en specifik tidpunkt, är en kom
plicerad funktion av de speciella förhållanden som 
cellen/vävnaden/organismen utsätts för. Många 
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Långvarig käkmuskelsmärta är ett komplext till  - 
stånd och flera faktorer är involverade i uppkom-
s ten och vidmakthållande av symtomen. Genom 
omfattande analys av hela proteomet kan vi stu-
dera karaktäristiska proteinuttryck för dessa pa-
tienter. 
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Varför började du med detta?
– Komplexiteten bakom långvarig smärta 
och dess mekanismer har alltid fascinerat 
mig. Sedan har forskning alltid varit ett  
intresse som har legat mig varmt om hjär
tat, det blev därför naturligt att påbörja 
forskarutbildningen redan under grundut
bildningen.

På vilket sätt får din forskning betydelse 
för patienter?
– Genom att öka förståelsen för de bak
omliggande mekanismerna för långva
rig käkmuskelsmärta kan vi förbättra dia
gnostiken och ge våra patienter ett mer 
rationellt omhändertagande. 

På vilket sätt kommer forskningen att få 
betydelse för dig och din karriär, tror du?
– I strävan att lösa frågeställningen kom
mer andra frågor att växa fram och nya in
tressanta projekt tar vid. Charmen med 
forskning är att det är en evighetsspiral 
som ständigt bidrar till din personliga och 
professionella utveckling.

Vad ska du göra när forskarskolan är klar?
– Jag kommer att fortsätta med forskar
utbildningen, dock med en bredare veten
skaplig bas att bygga vidare på. Jag hop
pas även kunna fördjupa mig kliniskt inom 
dia gnostik och behandling av patienter 
med långvariga, orofaciala smärttillstånd. 

Vilken nytta tror du att du får av det nät-
verk du bygger upp under forskarskolan?
– Det är ett privilegium att studera på fors
karskolan med så många trevliga kursa
re från hela landet. Genom nätverket får 
vi insikt om varandras kunskapsområden 
och intressen, vilket kan komma att ut
göra en grundstomme för framtida sam
arbeten. 

Janet Suslick

proteiner förändras också under sin livstid genom 
att olika kemiska grupper klipps av eller tillsätts, 
vilket resulterar i att olika så kallade”isoformer” 
bildas. Genom detta kan i grunden samma prote
in ha olika aktivitet och därmed spela många bio
logiska roller i kroppen. Proteinerna är inte bara av 
stor vikt för att upprätthålla en god hälsa, utan för
ändringar i uttryck och koncentrationen av dessa 
kan även avslöja sjukdom [4, 5].

Hur stor mängd det finns av de olika isoformer
na av ett specifikt protein i en cell eller vävnad kan 
skilja betydligt mellan en sjuk och en frisk individ. 
Proteomet är alltså ett mycket föränderligt nät
verk av biologiskt aktiva molekyler som skapas av 
våra gener. Ökad förståelse för vilka proteiner som 
ut trycks hos patienter med långvarig käkmuskel
smärta i jämförelse med friska individer kan ge oss 
värdefull kunskap om de biologiska mekanismerna 
och orsakerna bakom långvarig käkmuskelsmärta. 
Vi kan genom omfattande analys av hela proteomet 
även urskilja karaktäristiska för patienterna, och på 
detta sätt förbättra diagnostiken. Detta kan på sikt 
leda till minskat behov av sjukvårdsresurser och 
vårdkostnader, och inte minst minskat lidande för 
den enskilda individen. 

ÖKA KUNSKAPEN OM ORSAKSMEKANISMERNA
Det övergripande målet med detta forskningspro
jekt är att öka kunskapen avseende orsaksmeka
nismerna vid långvarig käkmuskelsmärta. Det
ta för att därigenom kunna förbättra diagnostiken 
och upprätta ett mer rationellt omhändertagande. 
Projektet syftar till att med hjälp av systematisk 
och omfattande analys av proteininnehållet i olika 
kroppsvätskor, hos såväl patienter med långvarig 
käkmuskelsmärta som hos friska individer, iden
tifiera substanser som är involverade i sjukdoms
processen. Projektet utgör ett samarbete mellan 
olika akademiska institutioner (Karolinska insti
tutet, Kungliga Tekniska Högskolan, Linköpings 
universitetssjukhus) och landstinget (Folktand
vården Stockholm). 
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