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Bitning och tuggning
vid käkmuskelsmärta
Cirka 5–12 procent av den vuxna befolkningen
i världen lider av kronisk smärta i det orofaciala
området. Käkmuskelsmärtan associeras med begränsade käkrörelser och svårigheter vid bitning
och tuggning. Detta projekt kommer att undersöka om, och i så fall hur, den sensorisk-motoriska regleringen – som kontrollerar bitning och
tuggning – påverkas av akut och kronisk käkmuskelsmärta.

Figur I. Forskningsdeltagare som
tuggar föda och är kopplad till
jaw tracker och elektro
myografiapparat.
Källa: Grigoriadis J, Trulsson
M, Svensson KG. Motor behavior during the first chewing
cycle in subjects with fixed
tooth- or implant-supported
prostheses. Clin Oral Implants
Res 2016; 27 (4): 473–80.

Kroniska (långvariga) muskuloskeletala smärttillstånd påverkar livskvaliteten hos patienter avsevärt.
Prevalensen av ansiktssmärta/temporomandibulär
dysfunktion (TMD) i bland annat Sverige är mellan
5–12 procent av populationen och innebär en global
årlig kostnad på ungefär 4 miljarder dollar [1]. Förekomsten befinns vara 1,5 till 2 gånger högre hos kvinnor [2]. Smärtan är handikappande för patienterna
då de upplever att käkrörelserna är begränsade och
ger svårigheter vid bitning och tuggning.

Magnet

BEGRÄNSAD KUNSKAP OM MEKANISMERNA

Kunskapen om de neurofysiologiska mekanismerna som reglerar motoriska färdigheter i naturliga
beteenden, såsom bitning och tuggning, är delvis
begränsad. Även hur dessa påverkas av sensorisk
information från bland annat käkmusklerna vid olika smärttillstånd eller vid frånvaro av en sådan information. Utöver detta är kunskapen om de mekanismer som triggar och upprätthåller långvarig
ansiktssmärta inte helt klarlagd ännu, vilket medför
att de befintliga behandlingsmetoderna vid hantering och rehabilitering av smärtpatienter har en begränsad vetenskaplig grund.
Tillsammans med primära sensorisk-motoriska
hjärnbarken generar ett område i hjärnstammen,
som kallas central pattern generator, de grundläggande rytmiska käkrörelserna hos människor [3]. De
genererade rörelserna måste justeras och samordnas
för att få ett mer effektivt adaptivt utförande, med
andra ord förbättrad bitning och tuggning, och för
att undvika vävnadsskada. Det centrala nervsystemet använder sig av en mängd sensorisk informa70
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tion från olika receptorer, såsom de parodontala
mekanoreceptorerna i de periodontala ligamenten
och muskelspolarna i slutarmusklerna (käkmuskler
som ansvarar för munstängning), för att finjustera
den motoriska regleringen av bitning och tuggning
[4, 5]. Muskelspolarna reglerar sammandragningen
av muskler och hjälper via sina signaler hjärnan att
bestämma underkäkens position samtidigt som de
kontrollerar mindre och exakta käkrörelser [6].
De tros vara involverade i anpassning av bitkrafter
till födans konsistens [7], samt ge information om
tandbelastningar och reglering av hållkrafter vid
avsaknad av sensorisk information från de par
odontala mekanoreceptorerna [4].
FORSKNINGSPROJEKTETS UTFÖRANDE

Forskningsprojektet, som kommer att utföras i Stockholm, involverar cirka 70 patienter med långvarig smärta i käkmusklerna och cirka 70 friska kontrollindivider. Syftet med projektet är att undersöka
hur de motoriska färdigheterna, såsom bitning och
tuggning, och den sensorisk-motoriska regleringen
som kontrollerar dessa ser ut vid normala smärtfria
förhållanden samt hur de påverkas av kortvarig akut
och långvarig käkmuskelsmärta .
Tandläkartidningen 6 • 2018

Fot
o:
He
li

Översikt av doktorandprojekt

De friska kontrollindividerna ska vara matchade
till patienterna i ålder och kön. Den akuta smärtan är
en experimentellt inducerad smärta som kommer att
framkallas i massetermusklerna på de friska smärtfria individerna. Undersökningen av bitningen och
tuggningen kommer att göras genom att forskningsdeltagarna utför olika typer av intraorala uppgifter
såsom att hålla, bita, balansera och med precision
finfördela olika typer av föda eller standardiserade
födomodeller [8–10] (figur I).
GER MÖJLIGHET TILL BÄTTRE BEHANDLING

Den ökade kunskapen om mekanismerna för hur
sensorisk information från käkmusklerna vid olika
smärttillstånd påverkar bit- och tuggfunktionen, som
forskningsprojektet kommer att bidra till, ska på sikt
ge möjlighet att både förbättra de diagnostiska metoderna men även den orala rehabiliteringen hos patienter drabbade av käkmuskelsmärta. Dessutom kan förbättrade behandlingsprocedurer minska behovet av
tand- och sjukvård samt patienternas individuella lidande, och därmed minska kostnaderna för samhället.
Framtida studier som undersöker hur den orala
rehabiliteringen bör utformas hos smärtpatienter
och vad tandläkare ska tänka på inför sådana behandlingar kan vara intressanta, liksom studier om
hur käkledssmärta eller smärta från övriga orofaciala
områden påverkar bitning och tuggning. ●
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Varför började du forska?
– Jag blev kär i ämnet bettfysiologi redan
under tandläkarutbildningen. Det utmanade mitt detektivsinne. Det är ett komplext ämne med många faktorer som
samspelar och många ”varför” som vi
inte har svar på ännu.
Hur får din forskning betydelse för pa
tienter?
– På sikt kommer min forskning förhoppningsvis att förbättra diagnostiska metoder och den orala rehabiliteringen hos patienter med käkmuskelsmärta.
Dessutom kan förbättrade behandlingsprocedurer minska patientens lidande
och behov av tand- och sjukvård – och
därmed kostnaderna för samhället.
På vilket sätt kommer forskningen få be
tydelse för dig och din karriär?
– För mig är forskningen ett nöje. Jag kan
göra skillnad för mina medmänniskor
och samhället. För min karriär har forskningen öppnat dörrar för den kliniska
undervisningen där jag trivs som bäst.
Vad ska du göra när forskarskolan är klar?
– Jag ska fortsätta med min forskning,
hjälpa patienter med bettfysiologiska besvär och undervisa inom ämnet orofacial
smärta och käkfunktion.
Vilken nytta får du av nätverket du byg
ger upp genom forskarskolan?
– Tack vare forskarskolan tillhör jag en
grupp människor med intresse för odontologisk forskning. Vi jobbar inom olika
grenar av odontologin, men det är ju hela
syftet, att bygga broar över de specifika
forskningsområdenas gränser. Via forskarskolan har jag fått lära känna underbara och kompetenta kolleger från hela
Sverige.

”Jag blev kär
i ämnet bettfysiologi redan
under tandläkarutbildningen.
Det utmanade
mitt detektivsinne.”

Janet Suslick
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