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Så påverkas munhälsan
av överviktskirurgi
Denna studie visar att patienter som genomgår överviktskirurgi har ett
signifikant reducerat ostimulerat salivflöde sex veckor efter operation.
De riskerar härmed att uveckla en försämrad munhälsa.
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Sjuklig fetma är ett ökande problem och en av
2000-talets största utmaningar. En av de mest effektiva långtidsbehandlingarna är överviktskirurgi. Varje år opereras cirka 6 000 feta individer i Sverige, med en medianålder på 40 år, för sin övervikt
[1]. Dessa tusentals individer är patienter som vi
dagligen möter och behandlar inom tandvården.
Överviktskirurgi och dess påverkan på den orala
hälsan är föga utforskat och den vetenskapliga litteraturen är mycket begränsad inom området. Det
förefaller som om överviktskirurgi kan ha en negativ inverkan på munhälsan, och kort tid efter operation har man funnit en högre risk för – och en högre
förekomst av – karies, parodontal sjukdom, dentala erosionsskador och muntorrhet.
Syftet med den föreliggande studien var att undersöka salivflödet, kariesassocierade mikroorganismer och självskattad munhälsa och livskvalitet
före och efter överviktskirurgi.
Resultatet visade att feta individer fick ett signifikant minskat ostimulerat salivflöde (minskning av
medelvärdet från 0,15 ml/min till 0,12 ml/min), en
minskad mängd Lactobacillus spp. samt en minskad
men ej signifikant mängd Streptococcus Mutans (S.
Mutans) sex veckor efter operation.
INLEDNING

Fetma, definierat som ett BMI > 30 kg/m2, är ett
ökande problem i världen med en prevalens på 12

procent hos vuxna och 5 procent hos barn och med
stigande siffror [2]. Fetma är associerat med ett stort
antal sjukdomar som exempelvis högt blodtryck,
olika cancerformer, stroke och typ 2-diabetes [3].
Överviktskirurgi är i dag det mest effektiva sättet
att ge en betydande långsiktig viktminskning. De
två vanligaste operationsmetoderna är gastric bypass (GBP) och gastric sleeve (GS), figur I.
Dock kan överviktskirurgi ha en negativ inverkan
på munhälsan, och kort tid efter operation har man
funnit en högre risk för – och en högre förekomst av –
karies, parodontal sjukdom, dentala erosionsskador
och muntorrhet [4–8]. En potentiell biverkan efter
överviktskirurgi är gastroesofageal reflux (GERD),
det vill säga halsbränna och sura uppstötningar [9].
En sur miljö i munhålan är en välkänd riskfaktor för
karies, dental erosion och dental hypersensibilitet,
det som vi i dagligt tal kallar för ilande tandhalsar.
Ätbeteendet efter en operation innebär oftast ett
ökat antal kostintag – små måltider 6–8 gånger per
dag – samt att man undviker att dricka i samband
med matintag utan i stället dricker mellan måltiderna [10].
En ökad intagsfrekvens för mat och dryck är
också en välkänd riskfaktor för utveckling av karies. Hetsätningsstörningar och kräkningar är andra
rapporterade biverkningar, vilka också kan påverka
munhälsan negativt. Salgado-Peralvo et al [11] rapporterade att drygt 92 procent av den undersökta
gruppen överviktsopererade kräktes dagligen ett
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”Varje år
opereras cirka
6 000 feta
individer i
Sverige, med
en medianålder
på 40 år, för sin
övervikt.”

år efter operation och att 77 procent i denna grupp
kräktes två eller flera gånger per dag. Frekventa
problem med kräkningar och GERD efter överviktsoperation har påvisats i ett flertal andra studier
[12–14]. Även näringsbrist efter överviktsoperation
anses vara en riskfaktor för en sämre munhälsa och
har påvisats i ett flertal studier [15–17].
Karies är en av munhålans vanligaste sjukdomar
och där saliven spelar en viktig roll. Saliven skyddar
tänderna genom neutralisering av syra, verkar som
buffert och har även antibakteriella egenskaper.
En minskning av salivflöde och förekomst av vissa
bakterier, såsom S. Mutans och Lactobacillus spp.
har visat sig vara associerat med karies [18]. Man
har i studier [19, 20] sett skillnad på bakteriefloran i
saliven hos överviktiga jämfört med normalviktiga.
Feta individer har också ett minskat stimulerat salivflöde, vilket skulle kunna öka risken för karies [21].

Gastric bypass (GBP)

Gastric sleeve (GS)

Figur I. De två vanligaste
operationsmetoderna,
gastric bypass (GBP) och
gastric sleeve (GS).

MATERIAL OCH METOD

Tjugo patienter godkända och planerade för överviktskirurgi inkluderades i studien, 8 planerade för
GS och 12 för en GBP. Studiedeltagarna rekryterades från kirurgmottagningen på Danderyds sjukhus
där de var kvalificerade för överviktskirurgi enligt
nationella riktlinjer för överviktskirurgi (BMI > 35
och samsjuklighet, ålder > 18 år, icke-gravida, tidigare försök till viktnedgång). Patienter med reducerat salivflöde orsakat av autoimmuna sjukdomar
exkluderades. Tre patienter exkluderades från anaTandläkartidningen 8 • 2020

lys på grund av studiens tidsrestriktion, dessa individers postoperativa prover insamlades för framtida studier. En patient valde att avböja deltagande
efter genomförd operation.
Ostimulerad och stimulerad saliv, förekomst av S.
Mutans och Lactobacillus spp. samt ett frågeformulär
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Salivflödet (ostimulerat) före och efter överviktskirurgi (n 16)
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RESULTAT

Studien visade att patienter som genomgått överviktskirurgi fick ett signifikant minskat ostimulerat
salivflöde (p = 0,010), en minskad mängd Lactobacillus spp. (p = 0,002), en minskad och en nästan signifikant (p = 0,05) mängd S. Mutans samt ett minskat
men ej signifikant stimulerat salivflöde sex veckor
efter operation (figur II och figur III). En självskattad upplevd förbättrad livskvalitet rapporterades,
dock utan att nå signifikans.
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Figur II. Salivflödet (ostimulerat och stimulerat) före och efter överviktskirurgi. Boxplots med
median och 25:e samt 75:e percentiler. Felstaplar markerar 5:e och 95:e percentilen. Prickar
representerar extremvärden.

om självskattad munhälsa och livskvalitet samlades in och analyserades innan operation samt sex
veckor efter operation vid obesitasmottagningen
på Danderyds sjukhus.
En oral dos av Bactrim forte gavs till samtliga
patienter två timmar innan operation i antibiotikaprofylaktiskt syfte.
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Studien var godkänd av regionala etikprövningsnämnden (2019-01232). Helsingfors-deklarationen
såväl som mänskliga rättigheter har beaktats vid
studiens genomförande.

Syftet med den föreliggande studien var att undersöka salivflödet, kariesassocierade mikroorganismer samt självskattad munhälsa och livskvalitet
före och efter överviktskirurgi.
Sambandet mellan salivens flödeshastighet och
mängden kariesrelaterade mikroorganismers inverkan på kariesaktiviteten är sedan tidigare klarlagt
[5–7]. Vårt huvudfynd i denna studie, en signifikant
reducering av ostimulerat salivflöde, indikerar att
patienter som genomgår överviktskirurgi kan utveckla en försämrad munhälsa. En möjlig förklaring
till ett minskat salivflöde efter operation är att salivkörtlarnas exokrina funktion delvis styrs av hormoner men även av den mekaniska stimuleringen
vid tuggning av föda, den så kallade saliveringen.
Vid överviktskirurgi reduceras den hormonella
aktiviteten, bland annat genom ett minskat antal
hormonreceptorer i mag–tarmkanalen, vilket kan
orsaka reducering av salivflöde. Vid överviktskirurgi
påverkas även den mekaniska funktionen genom
en minskning av magsäckens storlek, som ger en
snabbare frisättning av hormoner som signalerar
till hjärnan om måltidens och saliveringens slut [22,
23]. Detta är önskvärt i avseende på viktminskning.
Men minskad salivutsöndring kan leda till stora
förändringar i den orala miljön, såsom en ökning
av kariesinducerande mikroorganismer, med en
negativ inverkan på den orala – och i förlängningen
den allmänna – hälsan.
En nästan signifikant mindre mängd S. Mutans
samt en signifikant påvisad minskning av Lactobacillus spp. är svårt att förklara då ett minskat salivflöde
oftast innebär en förändring i salivens sammansättning och en ökad mängd mikroorganismer som
resultat. Vi spekulerar i att resultatet kan bero på
den antibiotikaprofylaktiska dosen given en timme
innan operation, vilket kan inhibitera kolonisationen av orala bakterier, och/eller en förändrad kost
med en reducerad mängd nedbrytbara kolhydrater.
Hashizume et al [8] undersökte salivflödet och
mängden kariesassocierade mikroorganismer hos
en grupp patienter (n = 27) och fann i jämförelse med
Tandläkartidningen 8 • 2020
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Lactobacillus (LB) CFU/ml före och efter överviktskirurgi

Figur III. Lactobacillus (LB)
och Streptococcus Mutans
(SM) CFU/ml före och efter
överviktskirurgi.
Y-axeln representerar
antal CFU/ml och x-axeln
indikerar patientnummer.
Alla CFU-nivåer under 150 är
förkastade.
CFU = Kolonibildande enhet
LB = Lactobacillus
SM = Streptococcus Mutans
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aktuell studie i stället en ökad mängd S. Mutans efter
överviktskirurgi. Det begränsade antalet försökspersoner och en kort uppföljningstid (sex veckor)
i vår studie bör beaktas vid tolkning av nästan signifikanta förändringar av S. Mutans.
Ett flertal studier [24–27] visar att överviktskirurgi minskar risken för komorbiditet (samsjuklighet såsom till exempel diabetes) och förbättrar
livskvaliteten. Patienter inkluderade i denna studie
rapporterade en självskattad förbättrad livskvalitet
efter genomgången överviktsoperation, dock utan
signifikans, vilket kan förklaras av den korta uppföljningstiden.
KONKLUSION

Studien påvisade att patienter som genomgår överTandläkartidningen 8 • 2020

”Vårt huvudfynd i denna studie, en signifikant
reducering av ostimulerat salivflöde, indikerar
att patienter som genomgår överviktskirurgi
kan utveckla en försämrad munhälsa.”
viktskirurgi har ett signifikant reducerat ostimulerat salivflöde sex veckor efter operation.
KLINISK RELEVANS

Personer som genomgår överviktsoperation kan ha
nytta av att veta om salivmängden och/eller bakteriefloran ändras efter operationen på ett sätt som
kan öka risken för en sämre munhälsa. De kan genom att erbjudas förebyggande tandvård mins63
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ka riskerna, undvika negativa långsiktiga effekter
samt bidra till ett bättre resursutnyttjande i vården.
ENGLISH SUMMARY

Saliva flow rate and caries-related microorganisms
of obese patients before and after bariatric surgery
Freja Freedman, Lena Karlsson and Richard Marsk
Tandläkartidningen 2020; 112 (8): 60–4
Obesity is a worldwide health issue with an increasing in prevalence and bariatric surgery is the
most effective treatment. In Sweden, approximately 6 000 obese patients with a median age of 40,
undergo bariatric surgery every year. Studies on
whether bariatric surgery may have an impact on
oral health with an increased risk of dental problems

has be little explored. We aimed to investigate oral
health in twenty obese subjects before and after bariatric surgery, focusing on changes related to salivary flow rate, caries-associated microorganisms,
as well as self-reported general and dental health,
before and after bariatric surgery. A significant decrease in unstimulated saliva flow rate (reduced
mean value 0.15 ml/min to 0.12 ml/min), Streptococcus Mutans and anaerobic Lactobacillus species
were detected six weeks after bariatric surgery for
obese patients. Self-reported questionnaire showed a tendency towards an improved quality of life.
However, long-term multidisciplinary approaches
are required to develop guidelines to prevent dental
disease in patients undergoing bariatric surgery. l
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