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Tand- og kæbesmerter 
hos fibromyalgiramte
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Merete Bakke indleder med at fast-

slå, at de tandlægestuderende i dag

også gøres bekendt med fibromyal-

gi på linje med andre muskelsmer-

ter, som en del af deres pensum.

Det vil sige, at de nyuddannede

tandlæger i dag har hørt om syg-

dommen og de særlige problemer i

forbindelse med tand- og kæbe-

smerter, som en del fibromyalgiram-

te lider af i større eller mindre grad.

Fortæl din tandlæge, 
du har fibromyalgi
Som en rød tråd igennem hele inter-

viewet går Merete Bakkes opfor-

dring til alle fibromyalgiramte om at

melde klart ud til deres tandlæge, at

de har fibromyalgi. „Mange tænker

ikke på, at det kan have betydning

for tandlægens arbejde og mulighe-

der for at hjælpe patienterne. Det er

altid vigtigt at oplyse tandlægen om

evt. generelle lidelser og hvilke be-

handlinger, patienterne modtager.

Kun hvis tandlægen har en samlet

viden om patientens helbredstil-

stand, kan der tages højde for evt.

afledte symptomer af de pågælden-

de sygdomme eller mulige bi-

virkninger af medicinsk behandling.

Mange former for medicin påvirker

forholdene i mundhulen, og visse

præparater kan i sig selv fremkalde

gener i munden. Dette gælder også,

hvis man f.eks. lider af gigt, hoved-

pine, neurologiske lidelser og andre

generelle lidelser, som kan have be-

tydning for symptomer fra tænder,

mund og kæber.“

Fibromyalgi og 
problemer i tyggeapparatet
Undersøgelser har vist, at der er

mange fibromyalgiramte, som også

kan have problemer lokaliseret til

tyggemusklerne som led i deres

sygdom. Desuden kan smerter i

tænder og kæber bl.a. skyldes

meddelte smerter til musklerne. Det

vil sige smerter, som „eksporteres“

fra musklerne. Merete Bakke næv-

ner, at flere forskningsresultater

tyder på, at en af mekanismerne

bag fibromyalgi er, at de decende-

rende, smertehæmmende baner

ikke fungerer optimalt, hvilket med-

fører, at hjernen registrerer forskelli-

ge påvirkninger som egentlige

smerter. Dette betyder, at selv gan-

ske små gener fra tænderne, f.eks.

overfølsomme tandhalse, kan

komme til at virke ganske vold-

somme, fordi man ikke har de endo-

gene, smertedæmpende mekanis-

mer intakte i forbindelse med regu-

lering af smerteopfattelsen. Merete

Bakke nævner, at visse forskere

mener, at fibromyalgiramte har en

dysfunktion af det autonome nerve-

system, og at stresshormonet corti-

sol er forhøjet.

Forskning i 
orale problemer og fibromyalgi
I en videnskabelig undersøgelse fra

2003, hvor man har undersøgt en

gruppe patienter med fibromyalgi

og sammenlignet resultaterne med

en gruppe raske kontrolpersoner,

viser der sig en signifikant (statistisk

påviselig) afvigelse forhold til føl-

gende orale symptomer:

• Fornemmelse af mundtørhed

konstateres hos 71 % af de fibro-

myalgiramte, mens dette kun ses

hos 6 % af kontrolgruppen.

• Smerter i tungen, hvor man ikke

kan finde nogen direkte årsag,

konstateres hos 33 % af de fibro-

myalgiramte mod 1 % i kontrol-

gruppen.

• TMD (temporomandibulær dys-

funktion), som er tyggemuskel-

og kæbeledbesvær, konstateres

hos 68 % af de fibromyalgiramte

mod kun 20 % hos kontrolgrup-

pen.

• Dysfagi, som er synkebesvær,

findes hos 37 % af de fibromyal-

giramte mod mindre end 1 % hos

kontrolgruppen.

• Smagsforstyrrelser findes hos

34 % af de fibromyalgiramte mod

1 % hos kontrolgruppen.

Man kan altså sige, at der er en

overrepræsentation ved visse orofa-

ciale lidelser, som næsten alle er

forbundet med smerter og ubehag.

Mundtørhed og tørre slimhinder
Som det ses af ovennævnte under-

søgelse, er der tale om en markant

del af de fibromyalgiramte, der lider

af mundtørhed. Man ved fra andre

Mange fibromyalgiramte lider af orofaciale smerter, dvs. smerter i kæber, mund og tænder. Det er

vel at mærke smerter, som almindelige tandbehandlinger ikke kan afhjælpe. På redaktionen har vi

derfor taget kontakt til lektor, drodont. ph.d. og svensk specialtandlæge Merete Bakke, Afdelingen

for Oral Medicin mv., Tandlægeskolen, Københavns Universitet, for at få dette problem nærmere

belyst ud fra oralfysiologisk baggrund (oral er latin og betyder hørende til munden).
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undersøgelser, at nedsat spytsekre-

tion disponerer til caries og huller i

tænderne. For fibromyalgiramte vil

det derfor være meget relevant at

tale med tandlægen om disse pro-

blemer. Ved en særlig undersøgelse

kan tandlægen konstatere, om der

er tale om nedsat spytsekretion.

Hvis dette er tilfældet, bør man

være meget omhyggelig med såvel

mundhygiejne og tandlægebesøg.

Her vil det ofte være nødvendigt at

gå til kontrol hyppigere end de al-

mindelige årlige eftersyn.

Et vigtigt råd til mennesker med

mundtørhed er at tygge sukkerfrit

tyggegummi mindst et par gange

om dagen, da dette mærkbart forø-

ger spytproduktionen. Tygning kan

også være en god øvelse i forhold til

ømme og smertende kæbemuskler

og led. Her kan det være nødven-

digt at gå forsigtigt til værks i be-

gyndelsen og begynde med et halvt

stykke tyggegummi, og der bør kun

tygges et par minutter af gangen.

Dette kan så gradvist sættes op.

Ved dette simple råd kan man altså

påvirke både spytdannelsen i mun-

den og samtidigt træne de smerten-

de muskler omkring kæberne. Det

gælder jo her, i lighed med resten af

kroppen, at man skal træne smer-

tende led og muskler hver dag for at

opnå en lindring af smerterne.

Tand- og kæbesmerter
Ofte må fibromyalgiramte efter en

grundig udredning af problemet er-

kende, at der er tale om et egentligt

smerteproblem snarere end en

tand- eller kæbelidelse. Derfor kan

man ikke behandle sig ud af disse

smerter ved hjælp af traditionelle

tandbehandlinger men må i stedet

for lære at tackle disse smerter i lig-

hed med de øvrige smerter. Er 

musklerne ømme, vil en del af smer-

terne i mange tilfælde kunne lindres

ved hjælp af tyggeøvelser, en bide-

skinne samt afspændingsøvelser.

Som tidligere nævnt er det særdeles

vigtigt at fortælle tandlægen tydeligt

og klart, at man har fibromyalgi, så

man kan se på det samlede smerte-

problem, og der kan være behov for

at tandlægen, med patientens sam-

tykke, tager kontakt til den praktise-

rende læge om problemets art og

omfang samt generel smertebe-

handling. I visse tilfælde kan tand-

lægen vælge at henvise patienten til

videre udredning hos kolleger med

særlig viden på området.

Merete Bakke oplyser, at man på

eget initiativ eller med henvisning fra

læge eller tandlæge kan opsøge

Tandlægeskolen for en konsultation.

Patienternes viden
Merete Bakke påpeger betydningen

af, at patienterne forsynes med den

fornødne viden om sygdommen, og

hvordan man lever bedst muligt på

trods af den. „Den moderne patient

opsøger i høj grad også viden om

relevante problemstillinger på Inter-

nettet, men der kan være både

gode og mindre gode råd. Hvis man

„uddannes“ til at takle sygdommen

og de problemer, denne medfører,

har man den bedste mulighed for at

handle fornuftigt. Her er det netop

af stor værdi at forsyne de fibromy-

algiramte med den fornødne viden,

så patienterne får mulighed for at

komme videre med et aktivt liv på

trods af symptomerne“, slutter Me-

rete Bakke.

Ordforklaring:

Descenderende = stige ned, nedad-

gående. Her de smertehæmmende

nervebaner, som går fra hjernen til

smertestedet.

Endogen = noget, der opstår/sker

udfra kroppens egne celler/stoffer.

Her de smertehæmmere, som krop-

pen selv producerer under normale

forhold.

Autonome nervesystem = autonom;

selvbestemmende. Den del af ner-

vesystemet, som ikke er under vil-

jens indflydelse.

Merete Bagge


