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Dansk resumé
Baggrund: Inflammation er almindeligt forekommende blandt patienter med kronisk nyresygdom (CKD).
Hos mange patienter med CKD måles let forhøjet C-reactivt protein (CRP), uden at efterfølgende udredning
afslører infektionsfokus. Orale sygdomme er ofte associeret med inflammation og prævalensen af
mundhuleinfektioner er fundet højere hos svenske patienter med CKD sammenlignet med en rask
kontrolgruppe.
Formål: Formålet med studiet var at undersøge, hvorvidt 1½ måneds intensiv fokuseret indsats for
forbedret tand- og mundhygiejne kan reducere oral inflammation og endvidere systemiske
inflammationsparametre hos kroniske nyrepatienter i dialyse (A), dialysepatienter, der står på
nyretransplantationsventeliste (B), og nyretransplanterede (1-1½ år efter transplantation) (C).
Studiedesign: Prospektivt, randomiseret, enkeltblindet (investigator/scholarstipendiat), kontrolleret
interventionsstudie.
Metode: Interventionsgruppen (n=34) fik 1) professionel tandrensning, 2) individuel instruktion i
mundhygiejne/profylakse 3) individuelt tilpasset behandling af slimhindeinfektion, herunder
svampeinfektion, spytkirteldysfunktion samt intensiveret fluorbehandling, udført af tandplejer ved 3 besøg.
Kontrolgruppen (n=35) fik ingen intervention. Ved baseline samt follow-up-undersøgelserne 3 måneder
efter blev der udført klinisk odontologisk undersøgelse af samme investigator. Blodprøvedata blev
indsamlet via Rigshospitalet, da gruppe A-C følges rutinemæssigt med standardblodprøver, inklusiv CRP.
Resultater: Ved baseline var der signifikant mere bakteriel plak (p=0,0002)og dental caries (p=0,01) hos
patienter med CKD (gruppe A-C) sammenlignet med en rask kontrolgruppe (gruppe D). Der var signifikant
forskel ved follow-up-undersøgelsen mellem interventions- og kontrolgruppen (gruppe A-C) i forhold til
plak-indeks (p<0,0001), gingivitis-indeks (p<0,0001), pochemål (p=0,0004) og blødning ved pochemål
(p<0,0001), hvor interventionsgruppen havde lavere forekomst af alle nævnte parametre i forhold til
kontrolgruppen. Der var ingen signifikant forskel i forekomsten af oral svampeinfektion, ustimuleret og
stimuleret helspytspytsekretionshastighed samt xerostomi i interventionsgruppen sammenlignet med
kontrolgruppen ved follow-up-undersøgelsen. CRP kunne ikke sammenholdes med de orale fund i de
statistiske analyser, da data ikke var blevet indsamlet samtidig.
Konklusion: En individuel fokuseret indsats for forbedret tand- og mundhygiejne over 3 måneder kan
reducere oral inflammation klinisk og statistisk signifikant hos patienter med CKD.
English abstract
Background: Inflammation is common in patients with chronic kidney disease (CKD). C-reactive protein
(CRP) is often measured slightly elevated without subsequent clinical investigation revealing any
inflammatory foci in patients with CKD. Oral diseases are commonly associated with inflammation and the
prevalence of oral infections has been found higher in Swedish patients with CKD compared with a healthy
control group.
Aim: The aim of the study was to investigate whether a 1½ month period of intensive focused effort for
improved dental and oral hygiene can reduce oral inflammation and furthermore systemic inflammation
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parameters in chronic kidney patients in dialysis treatment (A) , dialysis patients on kidney transplant
waiting list (B) and kidney transplant patients ( 1 -1½ year after transplantation) (C).
Study design: Prospective,
intervention study.

randomized,

single-blinded

(investigator/scholarstipend),

controlled

Methods: The intervention group (n=34) were given 1) professional tooth scaling , 2) individualized
instruction in oral hygiene/prophylaxis 3) individualized treatment of mucosal infection, including oral
candidiasis, salivary gland dysfunction and intensified fluoride treatment, performed by a dental hygienist
at three visits. The control group (n= 35) received no intervention. At baseline and at the 3 months followup examination, a clinical oral examination was conducted by the same investigator. Blood samples were
collected by Rigshospitalet, Copenhagen University Hospital, as group A-C are followed routinely with
standard blood samples, including CRP.
Results: At baseline, there was significantly more bacterial plaque (p=0.0002) and dental caries (p=0.01) in
patients with CKD (group A-C) compared with a healthy control group (group D). Significant differences
were found between the intervention and control group (group A-C) at the follow-up examination relative
to the plaque index (p<0.0001), gingivitis index (p<0.0001), probing pocket depth (p=0.0004) and bleeding
on probing (p<0.0001), where the intervention group had lower levels of all mentioned parameters
compared to the control group. There were no significant differences in the prevalence of oral candidiasis,
unstimulated and stimulated whole saliva flow rate and xerostomia in the intervention group compared
with the control group at the follow-up examination. CRP could not be compared with the oral findings in
the statistical analyzes because data had not been collected concurrently.
Conclusion: An individualized focused effort towards improved dental and oral hygiene over a time period
of 3 months can significantly reduce oral inflammation both clinically and statistically in patients with CKD.
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Indledning
Omkring 10-15 % af voksenbefolkningen på verdensplan lider af kronisk nyresygdom (CKD).1 Diabetes
mellitus og hypertension er de hyppigste årsager til udviklingen af CKD, og det anslås, at omkring 42 % af
patienterne i dialysebehandling har diabetes mellitus type 2.2 Incidensen af CKD er kraftigt stigende, delvis
som følge af globale epidemier af fedme og diabetes mellitus.1, 2 Alene i Danmark er antallet af kroniske
dialysepatienter mere end fordoblet de seneste 10 år.3 Den hyppigste dødsårsag hos patienter med CKD er
hjerte-karsygdomme og udgør omkring halvdelen af alle dødsfald hos denne patientgruppe.4, 5 Til trods for
en mærkbar forbedring af dialyseteknik og patientbehandling i de sidste 20 år, er dødeligheden blandt
patienter med CKD fortsat uacceptabel høj. Patienter med CKD har således en 10-20 gange højere
mortalitet end generelbefolkningen, selv når der justeres for alder, køn, etnicitet og tilstedeværelsen af
diabetes mellitus.4, 6 Størstedelen af dialysepatienter dør indenfor en 5 årige periode: en overlevelsesrate
som er værre end den for de fleste cancerpatienter.5 Til trods for en forhøjet forekomst af de traditionelle
risikofaktorer for udviklingen af hjerte-karsygdomme hos patienter med CKD, så kan det ikke sufficient
forklare den forøgede modtagelighed for hjerte-karsygdom, der ses i denne patientgruppe.4, 7, 8 Derfor er
der sket et skift i forskningsfokus fra de traditionelle til de mere utraditionelle kardiovaskulære
risikofaktorer, herunder kronisk inflammation hos patienter med CKD.4, 5
Inflammation er almindeligt forekommende blandt patienter med CKD, og akkumulerende evidens
indikerer, at kronisk inflammation bidrager betydeligt til sygelighed og dødelighed i denne population.9
Akutfaseproteinet C-reaktivt protein (CRP) anses for at være en velkendt markør for underliggende
inflammation.10 Forhøjede plasmakoncentrationer af CRP er beskrevet som den stærkeste prædikative
variabel, hvad angår risikoen for kardiovaskulære episoder, samt hospitalsindlæggelser og kardiovaskulær
dødelighed hos patienter med CKD.9-11 Hos mange patienter med CKD måles let forhøjet CRP, uden at
efterfølgende udredning afslører infektionsfokus.12
Orale sygdomme er hyppigt forekommende i generelbefolkningen og afficerer næsten alle voksne i den
globale population. Kronisk sygdom er generelt sammenhængende med dårligere oral sundhed og et større
udækket dentalt behandlingsbehov sammenlignet med individer uden kronisk sygdom.13 Endvidere er orale
sygdomme associeret med inflammation, og inflammation anses for at være et centralt element i
progressionen af aterosklerose, hvormed der tilvejebringes en forbindelse mellem inflammation og et
negativt kardiovaskulært outcome.9 Marginal parodontitis er endvidere associeret med hjertekarsygdomme i generelbefolkningen.1 Prævalensen af mundhuleinfektioner er fundet højere hos svenske
patienter med CKD sammenlignet med raske kontroller.14
Det er derfor relevant at undersøge, hvorvidt et interventionsstudie med en individuel fokuseret indsats for
forbedret tand- og mundhygiejne kan reducere oral inflammation og endvidere ændre systemiske
inflammationsparametre hos patienter med CKD.
Opgavefokus
Inflammation er almindeligt forekommende blandt patienter med CKD. Hos mange patienter med CKD
måles let forhøjet CRP, uden at efterfølgende udredning afslører infektionsfokus. Orale sygdomme er ofte
associeret med inflammation og prævalensen af mundhuleinfektioner er fundet højere hos svenske
patienter med CKD sammenlignet med en rask kontrolgruppe. Det er derfor af relevans at undersøge,
hvorvidt et interventionsstudie med en individuel fokuseret indsats for forbedret tand- og mundhygiejne kan
reducere oral inflammation og eventuelt give udslag i systemiske inflammationsparametre hos CKD patienter.
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Baggrund
I det følgende vil der først være en kort gennemgang af den basale nyrefysiologi, for at give indblik i det
essentielle organ nyrerne er. Dernæst vil kronisk nyresygdom blive beskrevet herunder årsager,
behandlingsmuligheder og følgesygdomme til kronisk nyresygdom. Efterfølgende beskrives kort årsager til
mortalitet hos nyrepatienter samt inflammation, for afslutningsvis at beskrive hvorledes oral inflammation
potentielt kan bidrage til systemisk inflammation.
Basal nyrefysiologi
Kroppens to bønneformede nyrer er ca. 11 cm lange, vejer godt 150 g og er beliggende op mod den
posteriore abdominalvæg på hver sin side af columna. Nyrerne består af en ydre rødlig cortex renis
(nyrebarken) og en indre stribet medulla renis (nyremarven). Hver af de to nyrer indeholder ca. 1 million
små enheder, kaldet nefroner, som producerer urinen.15 Hvert nefron består af en glomerulus, samt en
tubulus. Glomerulus er et lille bitte filter, bestående af et nøgle af små kapillærer. I glomerulus filtreres alle
plasmabestanddele, på nær plasmaproteiner, over i tubulus. Den væskemængde, der filtreres fra glomeruli
pr. minut, kaldes den glomerulære filtrationsrate (GFR), og er et samlet mål for filtrationsvolumen for alle
nefronerne. Tubulus er et slyngeformet rørsystem bestående af forskellige segmenter. I tubulus sker en
nøje regulering mellem reabsorption og sekretion, som i sidste ende fører til dannelsen af urin. Tubuli
udmunder i et samlerør, hvorfra urinen opsamles i pelvis renis (nyrebækkenet), som er den første del af
urinvejene. Hos et voksent menneske på ca. 70 kg. strømmer der cirka 1.200 ml blod gennem nyrerne pr.
minut i hvile. Dette betyder, at nyrerne, der kun udgør ca. 0,5 % af legemsvægten, modtager 20-25 % af
hjertets minutvolumen.15 Nyrerne er et fundamentalt organ for kroppen og udfører fire essentielle, men vidt
forskellige funktioner; 1) metabolisme og udskillelse af metaboliske slutprodukter, 2) regulering af
blodvæskevolumen og elektrolytkoncentrationer, 3) regulering af erytrocytproduktion i knoglemarven via
sekretion af erytropoietin, og 4) calcium-homøostase ved hydroxylering af D3 vitamin.2, 3 Der vil i nærværende
opgave ikke blive gået yderligere i dybden med nyrernes fysiologi eller funktion.
Kronisk nyresygdom
I 2002 blev CKD defineret som værende enten nyreskade eller GFR <60 ml/min/1,73m2 for ≥3 måneder af
USA's National Kidney Foundation Kidney Disease Outcomes Quality Initiative (KDOQI) Clinical Practice
Guidelines for Chronic Kidney Disease.3 CKD er en forholdsvis udbredt og alvorlig sygdom. Som tidligere
nævnt skønnes det, at op mod 10-15 % af voksenbefolkningen på globalt plan lider af en grad af CKD, og at
incidensen er kraftigt stigende.1, 2 CKD er en tilstand med gradvist tab af nyrefunktion over tid. I henhold til
internationale guidelines inddeles CKD i 5 stadier (Tabel 1) på baggrund af reduktion i GFR med stigende
alvorlighedsgrad.3
Sygdomsstadier ved CKD (NKF/KDOQI, 2002)
Stadium 1
Stadium 2
Stadium 3
Stadium 4
Stadium 5

Nyreskade med normal/↑ GFR
Nyreskade med let ↓ GFR
Moderat ↓ GFR
Svær ↓ GFR
Nyresvigt
3

2

≥ 90 ml/min/1,73m
2
60-89 ml/min/1,73m
2
30-59 ml/min/1,73m
2
15-29 ml/min/1,73m
2
< 15 ml/min/1,73m

Tabel 1 Modificeret efter Eidemak et al. 2011 CKD: kronisk nyresygdom,
NKF/KDOQI: National Kidney Foundation Kidney Disease Outcomes Quality Initiative, GFR: glomerulære filtrationsrate
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Stadie 5, også kaldet ”End Stage Renal Disease” (ESRD), er det alvorligste stadie, hvor der opstår kronisk
nyresvigt med totalt eller næsten totalt tab af nyrefunktionen. Tilstanden hos patienter med ESRD er
dødelig uden behandling enten i form af dialyse eller nyretransplantation.3 Studier har vist, at incidensen af
ESRD er fordoblet over det seneste årti både i Europa og USA.16 Stigningen i CKD og dets progression til
ESRD er på verdensplan overvejende som følge af en stigning i diabetes mellitus og hypertension.16 Som
med mange andre kroniske sygdomme, øges prævalensen af CKD endvidere med stigende alder.17 I 1990
var antallet af personer i Danmark med ESRD 1842, mens tallet i 2014 var steget til 5068 personer. I
Danmark har incidensen af dialyse- eller transplantationskrævende kronisk nyresvigt været nogenlunde
stabil siden år 2000 med knap 700 nye tilfælde årligt.18, 19
Årsager til kronisk nyresygdom
ESRD kan udvikles på baggrund af en række sygdomme, som enten kan være af systemisk karakter, eller
som primært rammer nyrerne. Hos 25 % er ætiologien ukendt, idet sygdommen først påvises så sent, at det
ikke er muligt at stille en årsagsdiagnose.3 Den hyppigste kendte årsag til ESRD er imidlertid
diabetesmellitus. Diabetes skaber specifikke ændringer i nyrestrukturen, og tilstanden kaldes diabetisk
nefropati.20 Endvidere kan nævnes hypertension evt. kombineret med aterosklerose, samt
glomerulonefritis, som dækker over en gruppe sygdomme, hvor immunologiske eller toksiske påvirkninger
fremkalder inflammatoriske forandringer i glomeruli.20 De øvrige nyresygdomme vil ikke blive beskrevet i
nærværende opgave.
Behandlingsmuligheder af End Stage Renal Disease
Der vil i det følgende være en kort og overordnet gennemgang af de behandlingsmuligheder, der foreligger
for patienter med ESRD.
Dialysemetoder
Dialyse er en metode til at fjerne affaldsstoffer, salte samt overskydende væske fra blodet hos patienter
med nyresvigt. Der findes to typer af dialysemetoder: a) hæmodialyse (HD) og b) peritonealdialyse (PD). I
begge tilfælde er patientens blod separeret fra dialysatet vha. en membran. Ved HD består membranen af
et plastikmateriale og sidder i dialysemaskinen, mens den ved PD udgøres af bughinden i bughulen.3, 21
Mekanismen beror på simpel diffusion af vand efterfulgt af konvektiv transport af øvrige molekyler. Der er
ingen forskel i behandlingsresultatet af de to metoder, men valget afhænger typisk af det enkelte
patienttilfælde.3 HD varer ca. 4 timer pr. gang og antallet af dialysegange pr. uge er forskelligt fra individ til
individ, men udføres som regel 3 gange ugentligt. For langt de flestes vedkommende, knap 85 %, varetages
HD i hospitalsregi, mens en mindre del af ESRD patienterne behandler sig selv vha. hjemme-hæmodialyse
(HHD), hvor dialysemaskinen er placeret i hjemmet. PD varetages overvejende af patienterne selv i
hjemmet. Dialysevæsken skal skiftes ca. 4-5 gange dagligt eller løbende vha. en maskine, der tilkobles om
natten. I 2014 modtog 1965 ESRD patienter HD behandling og 551 ESRD patienter PD behandling.3, 18
Nyretransplantation
I Danmark har nyretransplantation været udført siden 1964.3 Den gennemsnitlige ventetid på
transplantation er 2-3 år ifølge oplysninger fra Nefrologisk Klinik P, Rigshospitalet.
Alle danske transplantationspatienter, herunder også nyretransplantationspatienter, gennemgår, inden de
skrives på transplantationsventeliste, et omfattende udredningsprogram. For de fleste omfatter det også
en odontologisk undersøgelse (Bilag 1).22 Formålet med udredningsprogrammet er at forbedre prognosen
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for organtransplantation, som bl.a. kan kompromitteres af host vs. graft disease (afstødning) samt
systemisk infektion.22 Organtransplanterede patienter modtager det første år efter transplantation en høj
dosis af immunsupprimerende behandling for at minimere risikoen for host vs. graft disease. Men den
immunsupprimerende behandling øger samtidig infektionsrisikoen.23 Tilstedeværelsen af inflammation i
mundhulen øger antallet og diversitet af mikroorganismer og øger samtidig risikoen for bakteriæmi
(beskrives senere). Studier har rapporteret, at dental infektion i nyretransplanterede patienter potentielt
kan bidrage til morbiditet og føre til afstødning af transplantatet.24, 25 Andre studier har beskrevet alvorlig
systemisk spredning af odontogene infektioner hos nyretransplanterede.25
Der er derfor bred enighed om, at såfremt en aktuel tandstatus udgør en potentiel risiko for infektion i
forbindelse med transplantation og immunsuppression, skal disse forhold udbedres (Bilag 1).22 Proceduren
på Rigshospitalet Nefrologisk Klinik P er, at såfremt mundhuletilstanden hos patienter med CKD kræver
tandbehandling, for at patienten kan frikendes for infektionsfoci, så betaler sygehuset almindelig
konserverende tandbehandling foretaget af patientens praktiserende tandlæge (Bilag 1). Herefter kan
patienten skrives på transplantationsventeliste. Men som tidligere nævnt er ventetiden gennemsnitlig 2-3
år, og selvom Rigshospitalet opfordrer patienterne til at gå regelmæssigt til tandlæge og holde mundhulen
fri for infektionsfoci, er der ingen kontrol hermed, og patienter er selv ansvarlige herfor.
Følgesygdomme hos End Stage Renal Disease patienter
De vigtigste og hyppigst forekommende følgesygdomme ved ESRD, uanset den tilgrundliggende årsag til
nyresvigt, kan inddeles efter nyrernes essentielle funktioner. Når nyrernes ekskretoriske funktion svigter,
opstår der uræmi, som er betegnelsen for det kliniske billede, der ses som følge af ophobning af
metaboliske produkter. Når de regulatoriske funktioner påvirkes, forekommer der: a) hypertension bl.a.
pga. nedsat natriumudskillelse resulterende i øget ekstracellulærvolumen, samt b) forstyrrelser i mineral
homøostasen med bl.a. hyperfosfatæmi til følge. Derudover påvirkes også nyrernes endokrine funktioner,
resulterende i anæmi og renal osteodystrofi.3, 15 Næsten alle organsystemer påvirkes derfor ved nyresvigt,
herunder også immunforsvaret med nedsat infektionsresistens til følge.3
Mortalitet hos patienter med kronisk nyresgydom
Ifølge et studie fra 2010, var CKD i 1990 rangeret på en 27. plads på listen over dødsårsager på verdensplan.
I 2010 var CKD steget til en 18. plads.26 I modsætning til den fremragende overlevelsesrate efter
nyretransplantation, er dødeligheden hos svenske dialysepatienter stadig meget høj (22,7 % døde/år).27 5års-overlevelsen for ESRD patienter over 60 år er således kun 45 %.27 Risikoen for kardiovaskulær sygdom
stiger eksponentielt med aftagende nyrefunktion og er størst hos ESRD patienter med dialysebehov.3
Prævalensen af kardiovaskulær sygdom er hos ESRD patienter rapporteret til at være helt op til 74 %.16
Risikoen for udvikling af kardiovaskulær sygdom for en 40-årig med ESRD er den samme som for en 80-årig
uden CKD.27 Den hyppigste dødsårsag hos patienter med CKD er således kardiovaskulær sygdom (45 %)
efterfulgt af infektion (14 %).3 Af kardiovaskulær mortalitet hos CKD patienter udgør pludselig hjertedød
(hjertestop eller hjertearytmi) sammen med myokardieinfarkt de hyppigste dødsårsager.3 Aterosklerose er
en kronisk inflammatorisk sygdom i karvæggen i mellemstore og store arterier. Sygdommen fører til
udviklingen af plaques, bestående af kolesterol, inflammatoriske celler, nekroser og arvæv.3 Disse plaques
kan være stabile eller ustabile.28 Ved ustabile plaques kan der ske ruptur med trombosedannelse til følge,
og det er den hyppigste årsag til pludselig hjertedød og myokardieinfarkt.3
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Da inflammation er hyppigt forekommende hos CKD patienter, er det blevet foreslået, at kronisk
inflammation, kan være en risikofaktor, som forbinder nedsat nyrefunktion med kardiovaskulær sygdom.27
Inflammation hos patienter med kronisk nyresygdom
Inflammation er defineret som et akut, lokaliseret og beskyttende respons med frigivelse af
inflammationsmediatorer ved infektiøse, men også traumatiske eller toksiske påvirkninger.29
Systemisk inflammation kan vurderes ud fra plasmakoncentrationer af proinflammatoriske biomarkører, og
CRP er den mest anvendte biomarkør for systemisk inflammation.9, 30 CRP er et non-specifikt
akutfaseprotein, som dannes i leveren som respons på infektion og inflammation.11 Normalværdier for CRP
er 1-3 mg/L og værdier herover indikerer almindeligvis inflammation.9 Hos CKD patienter anses alle CRPværdier < 10 mg/L for at være indenfor normalområdet. Rationalet bag de accepterede eleverede CRPværdier hos CKD patienter er, at der typisk manifesteres en grad af mikroinflammation, men det er også
erkendt, at CRP stiger i takt med nedsat nyrefunktion selv før ESRD.9, 31 Dog erkender The National Kidney
Foundation, at der ikke er nogen enighed om et optimalt CRP-niveau hos CKD patienter.9 Som tidligere
nævnt, er inflammation hyppigt forekommende blandt patienter med CKD, og omtrent 35-65 % af CKD
patienter estimeres at have eleveret CRP-niveau.9 Inflammation er stærkt associeret med kardiovaskulær
sygdom og øget mortalitet hos CKD.32 Studier har vist, at for hver gang CRP øges med 1 mg/L, er det
associeret med 2-3 % øget mortalitet hos CKD patienter.33 Endvidere har studier vist, at CKD patienter med
CRP-værdier i den højeste kvartil (>15,8 mg/L) har over 4 gange øget relativ risiko for mortalitet
sammenlignet med CKD patienter med CRP-værdier i den lavere kvartil (<3,3 mg/L).9 Undersøgelser har
ligeledes vist, at patienter med vedvarende eleverede CRP-værdier har en ringere prognose, sammenlignet
med patienter hvis CRP-værdier stiger fra lave til høje niveauer i begrænsede tidsintervaller.30 Eleverede
niveauer af CRP er dermed ikke kun forudsigende for kardiovaskulær sygdom, men også for
hospitalsindlæggelser og comorbiditet hos CKD.9, 32
Det vigtigste link mellem inflammation og mortalitet er højst sandsynligt via kardiovaskulær sygdom.31 Det
er veldokumenteret, at inflammation spiller en central rolle i patogenesen af aterosklerose.6, 34 Vedvarende
inflammation har vist at fremskynde og/eller accelerere udviklingen af aterosklerose, idet de processer, der
kan føre til ustabile plaques, kan stimuleres af inflammation.6, 29, 30, 34 Alligevel er det stadig ikke helt
klarlagt, hvorvidt CRP direkte deltager i udviklingen af aterosklerose, men akkumulerende evidens tyder på,
at CRP spiller en rolle i patogenesen.6, 34 Til yderligere at understøtte CRP’s rolle i udviklingen af
aterosklerose, er CRP blevet lokaliseret inde i aterosklerotiske læsioner og lokaltgenereret CRP er blevet
fundet i aterosklerotiske plaques.9
Der er dermed øget interesse i inflammatoriske markører som mål for terapeutisk intervention for CKD
patienter.29 Adskillige faktorer er blevet foreslået som potentielle årsager til inflammation hos CKD,
herunder kronisk inflammation af oral oprindelse.9

Oral inflammation hos patienter med kronisk nyresygdom
The American Dental Association har fokuseret på 200 mulige sammenhænge mellem systemisk sygdom og
oral sundhed, herunder CKD.35 Studier har rapporteret, at infektiøse agenter kan udløse en kaskade af
biokemiske og biologiske reaktioner, som fører til inflammation.9 Oral infektion er adskillige steder i
litteraturen rapporteret som værende en potentiel forårsagende eller medvirkende faktor til systemisk
inflammation.9
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Selvom der ikke er et specifikt tegn i mundhulen, som indikerer tilstedeværelsen af CKD, forekommer der
en hel vifte af forandringer i mundhulen, enten som følge af CKD i sig selv eller behandlingen heraf.36
Talrige steder i litteraturen er det rapporteret, at CKD påvirker tænder, mundslimhinden, parodontiet,
spytkirtler etc. Ifølge en narrativ litteraturgennemgang har adskillige studier endvidere demonstreret
højere prævalens af inflammatoriske tilstande i mundhulen hos CKD patienter.36
Gingivitis og marginal parodontitis
I mundhulen er der konstateret ca. 700 bakteriearter. En del af disse koloniserer tændernes overflade, og
hvis bakterierne ikke fjernes, dannes der en biofilm (plak).37 Biofilmen i mundhulen indeholder mere end
1010 organismer og en del af disse er patogener i forhold til udviklingen af parodontal sygdom.38, 39
Pardontal sygdom er en af de hyppigst forekommende inflammationssygdomme.37 Parodontal sygdom
udgør et spektrum af sygdomme involverende inflammation rangerende fra gingivitis
(tandkødsbetændelse) til marginal parodontitis (parodontose, inflammation involverende den
tandbærende knogle).40 Både gingivitis og marginal parodontitis (MP) er oftere rapporteret hos patienter i
dialysebehandling.34, 36 Dog kan tilstedeværelsen af andre sygdomme, såsom diabetes mellitus, også tænkes
at bidrage til den øgede gingivale inflammation, som er rapporteret hos CKD patienter, særligt hvis den
forhøjede forekomst af diabetes mellitus i ESRD populationer tages i betragtning og den stærke association
mellem diabetes mellitus og MP i den generelle befolkning. 34 Endvidere skal det nævnes, at lægemiddelinduceret gingivahyperplasi (øget vækst af gingiva) er en af de hyppigst rapporterede parodontale
komplikationer hos nyretransplanterede patienter.21, 36 Gingival hyperplasi induceres overvejende af
cyclosporin og/eller calciumkanalblokkere, men tilstedeværelsen af dental bakteriel plak kan forværre
tilstanden.21, 36 Det er ofte en ond cirkel, idet gingivahyperplasi vanskeliggør optimal mundhygiejne.
Gingivahyperplasi bidrager dermed til gingival inflammation.36
MP er en bakterielt udløst inflammatorisk sygdom, der er lokaliseret til tændernes støttevæv, dvs. gingiva,
parodontalligament og knogle.41 En lang række bakterier kan bidrage til udviklingen af MP, herunder
fakultativt anaerobe gram-negative bakterier. Bakterierne organiserer sig i en biofilm, som spreder sig ned i
den gingivale sulcus mellem tænderne og det omgivende støttevæv.41 Spredningen af biofilm i den
gingivale sulcus ledsages af en kompleks inflammatorisk proces, som ikke kun leder til destruktion af
tændernes støttevæv, resulterende i udviklingen af fordybede tandkødslommer (pocher) og tandfæstetab,
men også til et systemisk respons med forhøjede koncentrationer af bl.a. CRP og interleukin 6 (IL-6).38, 39, 41,
42
Det totale overfladeareal af pocher hos patienter med MP er blevet estimeret til at antage et areal
mellem 8-20 cm2 afhængig af antallet af afficerede tænder og graden af MP.23, 42
MP gradueres almindeligvis ud fra bakteriel plak-indeks, pochedybde, blødning ved pochemål,
tandfæstetab og radiologisk bestemt alveolært knogletab.41 Plak-indekset anvendes til at bestemme
mængden af bakteriel plak på tandfladerne tættest på gingiva, og er et mål for mundhygiejnen.40 Pocher op
til 3-4 mm anses almindeligvis for at være sunde, ud fra det rationale at patienterne ved almindelig
tandbørstning kan holde tilstrækkelig rent til at undgå gingivitis og dermed videreudvikling til MP.
Fordybede pocher anvendes om tandkødslommer > 3mm og udtrykket stærkt fordybet anvendes ved
pocher > 5mm.43 Gingival blødning ved pochemåling er et udtryk for aktiv gingivitis. Blødning vil dog
forekomme på et hvilket som helst tidspunkt i sygdomsprocessen, uanset om der er sket tandfæstetab eller
ej. Blødning på < 10 % af antal målte sites repræsenterer en lav grad af inflammation, mens > 25 %
repræsenterer en høj grad af inflammation i det gingivale væv.43
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MP er beskrevet enten direkte eller indirekte at medvirke til udvikling af kardiovaskulær sygdom. Direkte
som følge af invasion af mundhulebakterier førende til bakteriæmi eller indirekte som følge af, at MP
inducerer og vedligeholder en lav grad af systemisk inflammation.41 Adskillige studier har vist indvirkningen
af MP på det generelle helbred, og MP er blevet koblet til inflammation samt udvikling og progression af
aterosklerose.44 En metaanalyse har endvidere demonstreret direkte association mellem MP og
kardiovaskulær sygdom.39 Der er rapporteret signifikant højere CRP-niveauer hos CKD patienter med MP
sammenlignet med CKD patienter uden MP.9 Nyere data antyder endvidere en forbindelse mellem MP og
mortalitet hos CKD patienter i dialysebehandling.1, 45
Bakteriæmi
Ved blodige indgreb i mundhulen, men også dagligdags procedurer, såsom tandbørstning, brug af tandtråd
og tygning, kan der opstå bakteriæmi, hvor orale bakterier overføres til blodbanen.28 Omfang og hyppighed
af bakteriæmi afhænger af de nævnte procedurer, men i høj grad også af inflammationstilstandene i det
gingivale/parodontale væv. Bakteriæmi optræder derfor hyppigere ved MP end ved sunde parodontale
forhold.28 Flere undersøgelser har søgt at belyse, om orale bakterier er i stand til at slå sig ned i
aterosklerotiske plaques og medføre inflammation og dermed udvikling af ustabile plaques og risiko for
trombedannelse.28 Orale bakterier, der optræder i blodbanen, er vist at kunne provokere til
trombedannelse ved at aggregere trombocytter. Porphyromonas gingivalis (P.gingivalis), som er en af de
meste kendte formodet parodontalt patogene bakterier, er vist at besidde denne evne. P. gingivalis eller
dele af den er påvist i aterosklerotiske plaques.46 Det er endvidere vist, at trombocytter binder sig til visse
stammer af Streptococcus sanguis, som er en af de orale bakterier, der forekommer i supragingival plak.
Denne binding er ligeledes vist at resultere i trombedannelse.46 En række parodontale patogener er in vitro
vist, at kunne inficere og formere sig i endotel- og glatte muskelceller fra koronarkar. Orale bakterier kan
dermed potentielt påføre skader direkte på karrene, men en forudsætning herfor er formentlig, at
bakterierne fortsat er vitale, når de når frem til karrene.46 Ingen undersøgelser har imidlertid påvist levende
orale bakterier i de aterosklerotiske plaques.28 En anden mulig måde, hvorpå den orale tilstand kan
medvirke til udvikling af kardiovaskulær sygdom, er ved direkte frisætning af cytokiner til blodbanen. En
række inflammationsmediatorer, som alle produceres ved inflammation i parodontiet herunder IL-6, kan
potensere inflammation systemisk, hvis de overføres til blodbanen. Studier har vist en signifikant stigning af
IL-6 mængden i blodbanen som følge af bakteriæmi efter orale procedurer (tygning, tandbørstning og
tandrensning).28
Dental caries og periapikal inflammation
Dental caries er en multifaktoriel plakinduceret sygdom i de hårde tandvæv med mineraltab som følge.47
Dental caries er den mest almindeligt forekommende orale sygdom sammen med parodontal sygdom og
afficerer næsten alle voksne i den globale population.1, 48 Hvis cariesprogressionen ikke standses, kan det
medføre en irreversibel tilstand i pulpa, der medfører nekrose i pulpavævet. Nekrose i pulpavævet kan give
anledning til en efterfølgende risiko for bakteriel infektion i det nekrotiske væv og kanalsystemet, som kan
føre til periapikal inflammation (inflammation i kæbeknoglen omkring rodspidsen på tanden).49 Studier har
påvist en signifikant forøget plasmakoncentration af IL-6 ved periapikal inflammation.23 Endvidere er
Streptococcus mutans, som er en af de mest kendte cariogene patogener, blevet fundet i aterosklerotiske
læsioner hos mennesker.48 I litteraturen er det både rapporteret, at patienter i dialysebehandling har flere
og færre carieslæsioner end raske kontrolpersoner.14, 21, 36 Årsagen til færre carieslæsioner hos CKD
patienter menes at kunne være som følge af højere urea-koncentration i spyttet, som har en antibakteriel
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virkning.36 Omvendt fandt et svensk studie en højere prævalens af dental caries hos CKD patienter
sammenlignet med raske kontrolpersoner.14 Men kronisk sygdom er, som tidligere nævnt, også generelt
associeret til dårligere oral sundhed og et større ubehandlet dentalt behandlingsbehov sammenlignet med
individer uden kronisk sygdom.13 Prævalensen af periapikal inflammation er også rapporteret højere hos
patienter i dialysebehandling.23 Periapikal inflammation menes derfor at være endnu en kilde til systemisk
inflammation hos CKD patienter.23
Oral candidose
Oral candidose, gærsvampeinfektion i mundhulen, forårsages altovervejende af Candida albicans, men
andre Candida-arter som Candida tropicalis og Candida glabrata kan også inficere mundslimhinden og
udgør sammen med Candida albicans omkring 83 % af de orale svampeinfektioner.50, 51 Omkring 50 % af
befolkningen er bærere af Candida albicans som en del af normalfloraen. Forstyrrelse i den orale balance
kan imidlertid føre til udvikling af oral candidose, og vækstbetingelserne i mundhulen er generelt gode for
Candida-arterne.51 Prædisponerende faktorer for udvikling af oral candidose er bl.a. ringe mundhygiejne,
sukkerholdig kost, nedsat spytsekretion, rygning, antibiotikum-behandling og medicinsk
immunsupprimering.51
Der skelnes mellem akut candidose, som er opstået indenfor kort tidsramme, og kronisk candidose, som
har persisteret i en længere periode. Der er tre kliniske manifestationer i forbindelse med oral candidose:
1) Pseudomembranøs candidose med hvide afskrabelige belægninger på mundslimhinden, 2) Erytematøs
candidose med rødme af den orale slimhinde, hvor den akutte type ofte er kendetegnet med diffus rødme
og symptomer i form af svien og brænde, mens den kroniske type er mere lokaliseret og ofte
asymptomatisk, 3) Hyperplastisk candidose med hvide uafskrabelige manifestationer.51
Candida albicans kan manifestere sig som to fænotyper; blastosporer og hyfer, hvoraf hyfer er den
patogene form. Hyferne kan producere lipaser og proteaser, der muliggør nedvækst i de yderste lag af
mundslimhindeepitelet, hvilket er en vigtig virulensfaktor.51
Studier har vist, at både ESRD patienter og nyretransplanterede har en betydelig forhøjet prævalens af oral
candidose sammenlignet med raske kontrolpersoner.50, 52-54 Oral candidose kan hos organtransplanterede
prædisponere til øsofageal candidose, som er en invasiv form for infektion med signifikant morbiditet.52
Hos nyretransplanterede er morbiditeten som følge af infektion med Candida-arter beregnet til 15 %.55
Derfor bør oral candidose ikke kun opfattes som en lokal mundslimhindeinfektion, men også som en
potentielt vigtig invasionskilde ansvarlig for multifokal og systemisk candidose med øget morbiditet som
følge.55
Saliva
Saliva spiller en vigtig rolle i forhold til oral sundhed og funktion.56 Spytkirtlerne producerer omkring 0,6
L/dag.56 Omkring 90 % af saliva produceres af de store parrede spytkirtler (gl. parotidea, gl.
submandibularis og gl. sublingualis) og de resterende 10 % af de små spytkirtler, som er lokaliseret i gane,
kinder og læbe.56, 57 Den gennemsnitlige ustimulerede helspytsekretionshastighed er 0,3-0,4 ml/min, mens
den stimulerede helspytsekretionshastighed gennemsnitlig er 1,5-2,0 ml/min.56 En ustimuleret
helspytsekretionshastighed ≤ 0,1 ml/min og en stimuleret helspytsekretionshastighed på ≤ 0,5-0,7 ml/min
betragtes som hyposalivation.56, 57 Diagnosen hyposalivation er generelt baseret på en objektiv måling af
helspytsekretionshastigheden vha. sialometri.56 Xerostomi er derimod defineret som den subjektive følelse
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af mundtørhed.58 Xerostomi opstår almindeligvis, når den ustimulerede helspytsekretion falder til 50 % af
det enkelte individs normale spytsekretion.56 Det er dog kendt, at graden af xerostomi ikke er direkte
relateret til hyposalivation, da xerostomi også kan forekomme hos personer med normal
helspytsekretionshastighed.57 Xerostomi og hyposalivation kan være forårsaget af forskellige mekanismer,
herunder lægemiddelindtag.58 Mere end 400 lægemidler er rapporteret potentielt at kunne forårsage
xerostomi og/eller hyposalivation og anvendelse af flere lægemidler samtidig øges risikoen.58 Flere studier
har demonstreret et signifikant fald i spytsekretionen hos patienter i dialyse,59-62 og spytsekretionen er
typisk reduceret med 20-55 % sammenlignet med raske kontrolpersoner.58 I modsætning hertil har andre
studier vist en stigning i spytsekretionen efter nyretransplantation.36, 58 Derfor menes det, at den nedsatte
spytsekretion hos dialysepatienter overvejende skyldes lægemiddelindtag, væskerestriktion og øget alder.58
Sammenlignet med raske kontrolpersoner har saliva fra patienter i dialysebehandling øget viskositet, øget
koncentration af urea, natrium, fosfat og kalium, samt nedsat koncentration af calcium, nedsat pH og
reduceret bufferkapacitet.58 Ved hyposalivation forstyrres homøostasen i mundhulen og disponerer
dermed for en række af orale sygdomme, herunder dental caries, oral candidose, gingivitis og andre
bakterielle eller candida-associerede infektioner.56, 58 Mange af disse tilstande forårsager inflammation eller
forværrer den kroniske inflammationsbyrde, som hyppigt er rapporteret hos ESRD patienter, og øger
dermed potentielt risikoen for kardiovaskulær sygdom.58
Lokal infektion i og omkring tænderne kan være en kilde til vedligeholdelse af en lav grad af systemisk
inflammation.14 Derfor bør den orale sygdomstilstand anerkendes som en potentielt signifikant ressource til
systemisk inflammation.30
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Interventionsstudie rettet mod mundhuleinfektioner hos patienter med kronisk nyresygdom
Formålet med forskningsprojektet var, at undersøge, hvorvidt 1½ måneds intensiv fokuseret indsats for
forbedret tand- og mundhygiejne kan reducere oral inflammation og systemiske inflammationsparametre hos
kroniske nyrepatienter i dialyse (HD/PD) (A), dialysepatienter der står på nyretransplantationsventeliste (B) og
nyretransplanterede (1-1½ år efter transplantation) (C). Desuden blev der inkluderet en køns- og
aldersmatchet rask (ingen kendt nyresygdom) kontrolgruppe (D) til komparativ analyse med de deskriptive
fund ved baseline. Inklusions- og eksklusionskriterier er angivet i Tabel 2.
Tabel 2 Inklusions – og eksklusionskriterier
Inklusionskriterier
Kroniske nyrepatienter i dialyse, patienter der står på
nyretransplantationsventeliste og
nyretransplanterede (1-1½ år efter transplantation)
samt en kontrolgruppe (D) som alder og
kønsmæssigt svarer til gruppe A-C.
Betandede patienter (>10 tænder)

Eksklusionskriterier

Både mænd og kvinder

Patienter med behov for profylaktisk antibiotika ved
tandbehandling

Alder > 18 år

Hjerteklapopererede

Patienter der er ude af stand til at følge
behandlingen og forsøgsprotokollen

Juridisk ude af stand til at deltage

Skal kunne forstå og tale/læse dansk
Tabel 2 CKD: Kronisk nyresygdom. Gruppe A: CKD patienter i dialyse, Gruppe B: CKD patienter i dialyse der står på
nyretransplantationsventeliste, Gruppe C: Nyretransplanterede.

Studiedesign
Prospektivt, randomiseret, enkeltblindet (investigator/scholarstipendiat), kontrolleret interventionsstudie.
Patienter (gruppe A-C) blev rekrutteret af læge og sygeplejerske fra Nefrologisk Klinik P, Rigshospitalet.
Kontrolgruppen (D) blev rekrutteret på Tandlægeskolen og Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere (SKT)
på Københavns Universitet. Orale undersøgelser samt spørgeskemaundersøgelser blev udført af
tandlægestuderende (scholarstipendiat) på Sektion for Oral Medicin og Patologi, Odontologisk Institut,
Københavns Universitet.
Antal inkluderede patienter blev estimeret på baggrund af en hypotesegenererende pilotundersøgelse og en
statistisk styrkeberegning med kalkuleret inklusion af 22 patienter (randomiseret til 11 i interventionsgruppen
og 11 i kontrolgruppen) baseret på en forventet 80 % reduktion af inflammationsniveau målt ved hjælp af
gingivitis-indeks i interventionsgruppen sammenholdt med en forventet 10 % reduktion i
inflammationsniveau hos kontrolgruppen. Yderligere forventedes et frafald på 30 % på baggrund af erfaringer
fra tidligere forskningsprojekter i ovenstående patientgrupper på Nefrologisk Klinik P, Rigshospitalet, og målet
var derfor at inkluderer 34 patienter i hver af grupperne A-C.
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Materiale og metode
Deskriptivt, interventions- og follow-up-studie
Alle deltagere (gruppe A-D) blev undersøgt ved en baseline deskriptiv undersøgelse af scholarstipendiat.
Baseline undersøgelsen bestod af: 1) 4 bite-wing røntgen, 2) Oral Health Impact Profile (OHIP-49, dansk),63
3) anamnestiske spørgsmål, omhandlende tandplejeadfærd- og vaner, orale symptomer og mundtørhed
(Beck og Fox), 4) ustimuleret- og stimuleret helspytsekretionsmåling, 5) skrab for svamp, 6) odontologisk
klinisk undersøgelse, omfattende slimhindeundersøgelse, plak-indeks,64 gingival-indeks, 65 calculus-indeks,66
pochemåling og caries- og fyldningsregistrering ifølge kriterier fastlagt af World Health Organization (WHO),
1997.67 Data omhandlende sygdomme og lægemiddelindtag blev indhentet via hospitalsjournal for gruppe
A-C, mens gruppe D udfyldte Tandlægeskolens standard helbredsskema.
Patienter i dialysebehandling følges rutinemæssigt med månedlige standardblodprøver bl.a. CRP. Det blev
derfor besluttet ikke at tage ekstra blodprøver i forbindelse med forskningsprojektet, da intervallet ville
være +/-14 dage i forhold til den odontologiske undersøgelse, samt at det logistisk ville være vanskeligt at
lægge ekstra blodprøver ind i systemet.
Alle deltagerere fik ved inklusion til studiet tildelt et identifikationsnummer, som på forhånd var blevet
randomiseret til interventionsgruppe eller kontrolgruppe af randomiseringssoftware til computer.
Interventionsgruppe
Interventionsgruppen fik 1) professionel tandrensning, 2) individuel instruktion i mundhygiejne/profylakse
3) individuelt tilpasset behandling af slimhindeinfektion, herunder svampeinfektion, spytkirteldysfunktion
samt intensiveret fluorbehandling, udført af tandplejer ved 3 besøg; 1. besøg 1 uge efter baselineundersøgelse hos scholarstipendiat, 2. besøg efter yderligere 14 dage, 3. besøg yderligere 1½ måned efter.
Ved akutte smertevoldende tilstande i mundhulen blev der akuthenvist til egen privatpraktiserende
tandlæge.
Kontrolgruppe
CKD patienter (A-C), som blev randomiseret til kontrolgruppe (ingen intervention), blev efter baseline
deskriptiv undersøgelse hos scholarstipendiat opfordret til, som vanlig procedure på Nefrologisk Klinik P, at
opsøge tandlæge i primærsektoren for undersøgelse, profylakse og behandling. Hvis der var akutte
smertevoldende tilstande i mundhulen blev der akuthenvist til egen privatpraktiserende tandlæge.
Kontrolgruppe D blev afsluttet efter den deskriptive baseline-undersøgelse og blev opfordret til videre
behandlingsforløb på Tandlægeskolen, SKT eller hos egen privatpraktiserende tandlæge.
Follow-up studie
Alle deltagere (gruppe A-C) blev undersøgt af samme scholarstipendiat 3 måneder efter baseline deskriptiv
undersøgelse. Undersøgelsen omfattede samme registreringer som beskrevet under den deskriptive
baseline-undersøgelse, på nær de 4 bite-wing røntgenoptagelser. Alle objektive data blev opsamlet først og
derefter de anamnestiske for at undgå, at scholarstipendiat blev unblinded. Endvidere blev
forsøgsdeltagerne indkaldt, så vidt det var muligt, på samme tidspunkt i løbet af dagen som ved baseline
deskriptiv undersøgelse, af hensyn til måling af helspytsekretionshastigheden, som varierer betydeligt i
løbet af et døgn hos det enkelte individ.68 Studiedesignet er skitseret i Figur 1.
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Figur 1 Studiedesign *Oral Health Impact Profile, **Ustimuleret helspyt 10 min, stimuleret helspyt 5 min, *** plakindeks, gingival-indeks, calculus-indeks, pochemål samt caries- og fyldningsregistrering.

Forsøgsprotokollen, som var udarbejdet i overensstemmelse med Helsinki-deklarationen, blev godkendt af
De Videnskabsetiske Komitéer - Region Hovedstaden, Projekt-ID H-6-2014-083 og blev anmeldt til
ClinicalTrials.gov, Identifier: NCT02357199. Alle forsøgsdeltagere som blev inkluderet i forskningsprojektet
underskrev en informeret samtykkeerklæring efter mundtlig og skriftlig information om projektet.
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Figur 2 Skematisk oversigt over systematisk søgning i elektronisk database PubMed. A: Stomatognathic Diseases:
General or unspecified diseases of the stomatognathic system, comprising the mouth, teeth, jaws, and pharynx.
Medical Subject Headings (MeSH): Søgeord-definition i PubMed. Øvrig litteratur er fundet ved håndsøgning, herunder
referencelister i artikler og lærerbøger.
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Statistisk analyse
Alle data blev analyseret af en biostatistikker. Til at undersøge forskellen mellem kontrol- og
interventionsgruppen ved første og andet besøg blev der anvendt kovariansanalyser. Hvis outcome ikke var
kontinuert, men binært blev der anvendt logistisk regression. Værdien ved anden undersøgelse blev brugt
som outcome, og værdien ved første besøg og kontrol-/interventionsgruppe blev brugt som kovariater. Til
at undersøge forskellen mellem raske og syge patienter blev der anvendt en lineær model med værdien
ved første undersøgelse som outcome og rask/syg som kovariat. Hvis outcome ikke var kontinuert, men
binært blev der anvendt logistisk regression. Estimater er angivet med et tilhørende 95 %-konfidensinterval
opnået fra en t-fordeling ved kovariansanalyserne og de lineære modeller, og fra en normalfordeling ved
analyserne med logistisk regression.
Resultater
I perioden 05.01.2015-06.07.2015 blev i alt 93 forsøgsdeltagere inkluderet i forskningsprojektet.
Fordelingen i de 4 grupper A-D var følgende: 20 i gruppe A, 19 i gruppe B, 30 i gruppe C og 24 i gruppe D.
Rekrutteringen blev af logistiske årsager standset før de 34 jævnfør den statistiske styrkeberegning. Alle 93
deltagere gennemgik en baseline deskriptiv undersøgelse. Kun de resultater med størst relevans for
belysning af specialefokus er inddraget i nedenstående gennemgang.
Baseline deskriptiv undersøgelse
Demografiske data for forsøgsdeltagerne inkluderet i forskningsprojektet er angivet i Tabel 2. Som det
fremgår af Tabel 3, er der en generel overrepræsentation af mandlige forsøgsdeltagere på nær i gruppe B.
Median for alder var højere hos gruppe A end de øvrige grupper (55,5 versus 48,5-49,5). Forsøgsdeltagerne
var overvejende af dansk oprindelse. Flere i den raske kontrolgruppe D havde en lang videregående
uddannelse end forsøgsdeltagerne i gruppe A-C (29 % versus 11-15 %). Median for lægemiddelindtag var
markant lavere for den raske kontrolgruppe sammenlignet med gruppe A-C (0,5 versus 10-16). Endvidere
var median for lægemiddelindtaget lavere for gruppe C end gruppe A-B (10 versus 15-16).
Tabel 3 Demografiske data
Parameter

Køn (mand/kvinde)
Alder i år (median (range))
Etnicitet:A (antal)
Dansk
Indvandrer
Efterkommer af indvandrer
Uddannelsesniveau:B (antal)
Folkeskole
Gymnasial
Kort videregående
Mellemlang videregående
Lang videregående
Nyregrundsygdom: (antal)
Diabetes mellitus

Gruppe A Dialysepatienter
(N =20)
17/3
56 (28-89)

Gruppe B –
Dialysepatienter
på transplantationsliste (N=19)
8/11
49 (28-72)

Gruppe C –
Nyretransplanterede
(N=30)
17/13
49 (30-69)

Gruppe D –
Rask
kontrolgruppe
(N=24)
14/10
50 (28-78)

17 (85 %)
3 (15 %)
0 (0 %)

13 (69 %)
5 (26 %)
1 (5 %)

27 (90 %)
3 (10 %)
0 (0 %)

22 (92 %)
2 (8 %)
0 (0 %)

8 (40 %)
3 (15 %)
3 (15 %)
3 (15 %)
3 (15 %)

4 (21 %)
4 (21 %)
4 (21 %)
5 (26 %)
2 (11 %)

8 (27 %)
3 (10 %)
7 (23 %)
8 (27 %)
4 (13 %)

6 (25 %)
0 (0 %)
5 (21 %)
6 (25 %)
7 (29 %)

2 (10 %)

3 (16 %)

2 (7 %)

-

Side 17 af 39

Vaskulære sygdomme
Glomerulonefritis
Systemsygdomme
Arvelige sygdomme
Andre nyresygdomme
Ukendt sygdom
Antal lægemidler:
(median (range))
Rygevaner: (antal
cigaretrygere)
Aldrig røget
Tidligere røget
Lejlighedsvis
Dagligt

6 (30 %)
3 (15 %)
1 (5 %)
1 (5 %)
5 (25 %)
2 (10 %)

2 (11 %)
4 (21 %)
1 (5 %)
2 (11 %)
5 (26 %)
2 (11 %)

4 (13 %)
3 (10 %)
4 (13 %)
7 (23 %)
8 (27 %)
2 (7 %)

-

16 (8-29)

15 (9-41)

10 (7-23)

0,5 (0-7)

12 (60 %)
6 (30 %)
2 (10 %)
0 (0 %)

5 (26 %)
9 (47 %)
2 (11 %)
3 (16 %)

16 (53 %)
7 (23 %)
3 (10 %)
4 (13 %)

10 (42 %)
8 (33 %)
2 (8 %)
4 (17 %)

Tabel 3 A: Danmarks statistik: Dansk (mindst en forælder er født i Danmark), Indvandrer (født uden for Danmark),
Efterkommer (ingen af forældrene er danske statsborgere eller født i Danmark). B: Danmarks statistik

I Tabel 4 fremgår udvalgte anamnestiske oplysninger med oral relevans. Som det fremgår af Tabel 4, har
størstedelen af alle forsøgsdeltagere i alle 4 grupper fulgt skoletandplejen regelmæssigt til det fyldte 18. år
(77 % - 88 %). I gruppe D var der flere som angav at børste tænder 2 gange dagligt end i gruppe A-C (83 %
versus 55 % - 73 %). Færrest deltagere i gruppe A udførte regelmæssig tandbørstning, efterfulgt at gruppe B
og dernæst gruppe C. Ligeledes var der markant flere i gruppe D som angav regelmæssig approksimal
renholdelse med enten tandtråd, tandstikkere eller interdental-børster (> 1 x ugentligt) sammenholdt med
gruppe A-C (79 % versus 50-60 %). Generelt angav over 50 % af forsøgsdeltagerne at have været hos egen
tandlæge inden for de sidste 6 måneder. Der var ingen i gruppe D, som ikke havde været hos egen
tandlæge de sidste 5 år, mens der i gruppe A-C var mellem 5-15 %, som angav at det var mere end 5 år
siden de sidst havde været til tandlæge. Der var markant flere i gruppe C, som angav at årsagen til sidste
tandeftersyn var almindeligt tandeftersyn og færrest i gruppe D (87 % versus 33 %). Der var således flest i
gruppe D som angav at årsagen til sidste tandlægebesøg var som følge af smerte/problemer med tænderne
(42 % versus 13-32 %), og der var også flest i gruppe D, som angav at have tandpine ved den baseline
deskriptive undersøgelser sammenholdt med gruppe A-C (21 % versus 10-11 %). Der var færrest i gruppe C,
som angav at der forekom blødning ved tandbørstning og flest i gruppe A (20 % versus 30 %). Der var flest i
gruppe A, som angav at have xerostomi og færrest i gruppe D.
Tabel 4 Udvalgte orale anamnestiske oplysninger
Parameter
Gruppe A Gruppe B –
dialysepatienter Dialysepatienter på
(N =20)
transplantationsliste
(N=19)
Fulgt skole16 (80 %)
16 (84 %)
tandplejen (antal)
Tandbørstevaner:
(antal)
1 x ugentligt
1 (5 %)
0 (0 %)
2-6 x ugentligt
2 (10 %)
1 (5 %)
1 x dagligt
6 (30 %)
5 (26 %)
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Gruppe C Gruppe D – rask
nyretransplanterede kontrolgruppe
(N=30)
(N=24)
23 (77 %)

21 (88 %)

0 (0 %)
0 (0 %)
8 (27 %)

0 (0 %)
0 (0 %)
4 (17 %)

2 x dagligt
Approksimal
renholdA
Sidste tandlægebesøg: (antal)
< 6 mdr.
6-12 mdr.
1-2 år
2-5 år
> 5år
Årsag til sidste
besøg: (antal)
Almindeligt eftersyn
Smerte/problemer
Behandlingsforløb
Fokussanering
Ved ikke
Tandpine
(antal)
Blødning ved
tandbørstning
(antal)
Xerostomi:B (antal)
Beck 0
Beck 1
Beck 2
Beck 3

11 (55 %)

13 (68 %)

22 (73 %)

20 (83 %)

10 (50 %)

10 (53 %)

18 (60 %)

19 (79 %)

10 (50 %)
4 (20 %)
1 (5 %)
2 (10 %)
3 (15 %)

10 (53 %)
6 (32 %)
2 (11 %)
0 (0 %)
1 (5 %)

20 (67 %)
3 (10 %)
2 (7 %)
3 (10 %)
2 (7 %)

14 (58 %)
6 (25 %)
2 (8 %)
2 (8 %)
0 (0 %)

11 (55 %)
6 (30 %)
0 (0 %)
0 (0 %)
3 (15 %)

10 (53 %)
6 (32 %)
0 (0 %)
3 (16 %)
0 (0 %)

26 (87 %)
4 (13 %)
0 (0 %)
0 (0 %)
0 (0 %)

8 (33 %)
10 (42 %)
6 (25 %)
0 (0 %)

2 (10 %)

2 (11 %)

3 (10 %)

5 (21 %)

6 (30 %)

5 (26 %)

6 (20 %)

7 (29 %)

6 (30 %)
8 (40 %)
5 (25 %)
1 (5 %)

12 (63 %)
3 (16 %)
3 (16 %)
1 (5 %)

21 (70 %)
7 (23 %)
1 (3 %)
1 (3 %)

18 (75 %)
6 (25 %)
0 (0 %)
0 (0 %)

Tabel 4 A: Tandtråd, tandstikkere eller interdental-børster > 1 x ugentligt. B: Beck Inventory Scale: Beck 0: Jeg føler
mig ikke tør i munden, Beck 1: Jeg føler mig noget tør i munden, Beck 2: Jeg føler mig meget tør i munden, Beck 3: Jeg
har en plagsom mundtørhed og har svært ved at tale.

I Tabel 5 fremgår udvalgte resultater fra den objektive odontologiske kliniske undersøgelse. Median for den
ustimulerede helspytssekretionshastighed var lavest for gruppe A og B (0,06 ml/min (foreneligt med
hyposalivation) versus 0,14-0,22 ml/min), men der er ingen signifikant forskel i forhold til gruppe D
(p=0,23). Der var flest i gruppe A og B som blev diagnosticeret med hyposalivation og færrest i gruppe D
(60-68 % versus 33 %). Der var markant flest i gruppe A med behandlingskrævende oral candidose og
færrest i gruppe D (40 % versus 8 %), men der var ingen signifikant forskel gruppe A-C og gruppe D (p=0,09).
Median for antal carierede tænder var højere for gruppe A end gruppe B-C (2 versus 1), og det samme var
gældende for median for antal mistede tænder som følge af caries (1 versus 0). Der var signifikant forskel i
cariesmængden for patienter fra gruppe A og gruppe D (p=0,01) og gruppe A lå 0,99 antal carierede tænder
højere end gruppe D. Der var signifikant forskel på gruppe A-C og gruppe D i mængden af plak (p=0,0002),
og gruppe A-C havde 87 % mere plak end gruppe D. Median for gingivitis var hos gruppe A højere end for
gruppe B-C (41,5 % versus 19,0-22,5 %), men der var ingen signifikant forskel mellem gruppe A-C og gruppe
D (p=0,68). Der var flere i gruppe A-C med pocher ≥ 5 mm end i gruppe D, men der var generelt ingen
signifikant forskel i pochemålene mellem gruppe A-C og gruppe D (p=0,72). Median for blødningsprocenten
var højere for gruppe A-C end for gruppe D (26 % - 28,5 % versus 22 %), men der var ingen signifikant
forskel (p=0,20).
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Tabel 5 Udvalgte resultater fra den odontologiske kliniske undersøgelse
Parameter
Gruppe A Gruppe B –
Gruppe C –
dialysepatienter Dialysepatienter nyretransplan(N =20)
på transplanterede
tationsliste
(N=30)
(N=19)
Sialometri: (median
(range))
Ustimuleret ml/min
0,06 (0-0,89)
0,06 (0-1,1)
0,14 (0-1,02)
Stimuleret ml/min
1,59 (0,20-6,18) 1,63 (0,27-3,70) 1,48 (0,48-4,06)
Hyposalivation:A
(antal)
12 (60 %)
13 (68 %)
12 (40 %)
Behandlingskrævende oral
candidose:B (antal)
Antal tænder:C
(median (range))
DMF-T: (median
(range))
Decayed
Missing
Filled
DMF-T
Plak-procent:F
(median range))
Gingivitis-procent:G
(median (range))
Antal patienter med
pocher ≥ 5 mm:
Blødningsprocent
ved pochemåling:
(median (range))

Gruppe D – rask
kontrolgruppe
(N=24)

p*

0,22 (0-0,49)
1,46 (0,37-3,17)

0,23
0,96

8 (33 %)

-

8 (40 %)

4 (21 %)

9 (30 %)

2 (8 %)

0,09

26 (22-28)

28 (16-28)

27 (20-28)

27 (20-28)

-

2 (0-10)D
1 (0-6)
8 (0-22)
12,5 (1-24)
75 (15-98)

1 (0-13)D
0 (0-12)
6 (0-19)
10 (0-25)
61 (12-84)

1 (0-6)D
0 (0-8)
8 (2-18)
11 (3-26)
61 (17-86)

1 (0-7)D
0 (0-8)
8,5 (0-19)
9,4 (0-24)
44 (3-71)

0,11E
0,0002

41,5 (1-99)

19,0 (0-98)

22,5 (0-98)

19,0 (2-70)

0,68

10 (50 %)

7 (37 %)

15 (50 %)

8 (33 %)

-

28 (11-76)

26 (5-57)

29 (1-85)

23 (7-65)

0,20

Tabel 5 * p-værdi gruppe A-C sammenholdt med gruppe D, A: Hyposalivation = ustimuleret
helspytsekretionshastighed ≤ 0,1 ml/min og/eller stimuleret helspytsekretionshastighed ≤0,7 ml/min. B: diagnosticeret udfra cytosmear med efterfølgende PAS farvning, hvorefter en patolog har kvantificeret antallet af
blastosporer og hyfer, og derefter sammenholdt resultatet med subjektive og objektive kliniske tegn på oral
candidose. C: M3 indgår ikke i optællingerne. D:Decayed surfaces (median(range)) Gruppe A:3 (0-35), Gruppe B:1 (033), Gruppe C:1 (0-11), Gruppe D:1 (0-7). E: Gruppe D sammenholdt med gruppe A p=0,01. F: Omfatter plak synlig ved
sondering, synlig plak og massive mængder plak. G: Omfatter rødme, blødning ved sondering og spontan blødning.

Tabel 6 viser median for CRP som er markant højere hos gruppe A end gruppe B-C (10 versus 2-3).
Endvidere ses stor variation i tidspunktet for blodprøvetagning i forbindelse med baseline deskriptiv
undersøgelse i forhold til studiedesignet planlagt til +/-14 dage.
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Tabel 6 CRP-værdi og tidspunkt for blodprøve
Parameter
Gruppe A dialysepatienter
(N =20)
CRP-værdi:
(median (range))
Tidspunkt for blodprøve
i forhold til baseline:
(antal dage)
(median (range))

Gruppe B –
Dialysepatienter på
transplantationsliste
(N=19)

Gruppe C –
nyretransplanterede
(N=30)

10 (1-82)

3 (1-73)

2 (1-38)

17 (1-61)A

28 (2-59)

17 (0-132)

Tabel 6 A: Alle baseline blodprøver var taget før baseline deskriptiv undersøgelse, på nær en enkelt som var blevet
taget 11 dage efter baseline deskriptiv undersøgelse. CRP: C-reactivt protein.

Follow-up studie
Niogtres nyrepatienter fordelt på gruppe A-C blev inkluderet i studiet. Af de 69 gennemførte 59 studiet
svarende til 85 %. Tabel 7 viser fordelingen af deltagere i interventions- og kontrolgruppe, antal deltagere
”lost to follow-up” og ekskluderede deltagere, samt årsager hertil.
Tabel 7 Oversigt over intervention, kontrol, ekskluderede og lost to follow-up
Gruppe A Gruppe B –
Parameter
dialysepatienter
Dialysepatienter på
(N =20)
transplantationsliste
(N=19)
Intervention/kontrol
10/10
9/10
Gennemført: (antal)
Intervention
7 (70 %)
7 (78 %)
Kontrol
10 (100 %)
9 (90 %)
Lost to follow-up:(antal)
Intervention
0 (0 %)
1 (11 %)A
Kontrol
0 (0 %)
1 (10 %)B
Ekskluderet: (antal)
Intervention
3 (30 %)D
1 (11 %)D
Kontrol
0 (0 %)
0 (0 %)

Gruppe C –
nyretransplanterede
(N=30)
15/15
11 (73 %)
15 (100 %)
1 (7 %)C
0 (0 %)
3 (20 %)D,E,F
0 (0 %)

Tabel 7 A: Lost to follow-up grundet fraktureret kæbe. B: Blev utilfreds over ikke at være i interventionsgruppen. C:
Mors grundet hjerneblødning. D: Gentagne afbud/udeblivelser fra interventionen. E: Flyttede. F: Ville ikke tage
medicin mod oral candidose og ønskede derfor ikke at fortsætte.

Der var ingen signifikant forskel i ustimuleret eller stimuleret helspytsekretionshastighed mellem kontrolog interventionsgruppen (p=0,07 og p=0,83). Der var højsignifikant forskel i plak-indeks mellem
interventions- og kontrolgruppen (p<0,0001), og interventionsgruppen lå 59 % lavere end kontrolgruppen
(Figur 3). Der var højsignifikant forskel i gingivitis-indeks mellem interventions- og kontrolgruppen
(p<0,0001), og interventionsgruppen lå 76 % lavere end kontrolgruppen (Figur 4). Der var signifikant forskel
i pochemål mellem interventions- og kontrolgruppen (p=0,0004), og interventionsgruppen lå 10 % lavere
end kontrolgruppen (Figur 5). Der var højsignifikant forskel i blødning ved pochemål mellem interventionsog kontrolgruppen (p<0,0001), og interventionsgruppen lå 65 % lavere end kontrolgruppen (Figur 6). Der
var ingen signifikant forskel på forekomsten af oral candidose mellem interventions- og kontrolgruppen
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(p=0,62). Der var ingen signifikant forskel i CRP-værdi mellem interventions- og kontrolgruppen (p=0,27).
Figur 7 viser forsøgsdeltager i interventionsgruppe ved baseline- og ved follow-up undersøgelsen.

Figur 3 Scatterplot af gennemsnitlige plak-indeks ved baseline og follow-up-undersøgelser. Interventionsgruppen
ligger 59 % lavere end kontrolgruppen (p<0,0001).

Figur 4 Scatterplot af gennemsnitlige gingivitis-indeks ved baseline og follow-up-undersøgelser. Interventionsgruppen
ligger 76 % lavere end kontrolgruppen (p<0,0001).
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Figur 5 Scatterplot af gennemsnitlig pochemåling ved baseline og follow-up-undersøgelser. Interventionsgruppen
ligger 10 % lavere end kontrolgruppen (p=0,0004).

Figur 6 Scatterplot af gennemsnitlige blødning ved pochemål ved baseline og follow-up-undersøgelser.
Interventionsgruppen ligger 65 % lavere end kontrolgruppen (p<0,0001).

Side 23 af 39

Figur 7 Forsøgsdeltager før og efter intervention.

Diskussion
I dette prospektive, randomiserede, enkeltblindede, kontrollerede interventionsstudie blev flere mandlige (61
%) end kvindelige (39 %) CKD patienter (gruppe A-C) inkluderet. Dette stemmer overens med, at der generelt
er flere mænd end kvinder, som er i dialysebehandling, og at mænd oftere får nyretransplantation end
kvinder.69
Baseline deskriptiv undersøgelse
Ved den deskriptive baseline undersøgelse blev der observeret signifikant højere plakforekomst hos
patienterne i gruppe A-C sammenlignet med den raske kontrolgruppe (D), hvilket er i overensstemmelse med
andre studier.59, 60, 70 Shaqman et al. 2010, fandt dog ingen signifikant forskel i plakforekomsten mellem
transplantationspatienter og en rask kontrolgruppe. I studiet indgik dog ikke kun nyretransplantationspatienter, men også hjertetransplantationspatienter.71
Endvidere observeredes signifikant højere ubehandlet cariesforekomst (D-komponenten i DMF-T) hos gruppe
A sammenlignet med gruppe D i det foreliggende studie. Dette er i modsætning til Bots et al. 2006, som ikke
observerede nogen signifikant forskel, men konklusionen blev draget ud fra en sammenligning med en
referencegruppe fra et andet dentalt epidemiologisk studie.72 I et svensk studie var der dog ligeledes
signifikant forøget forekomst af ubehandlet caries hos svenske dialysepatienter sammenlignet med en rask
kontrolgruppe.70 At det netop er gruppe A, som har signifikant mere ubehandlet caries, stemmer overens
med, at gruppe A havde højere plak-procent (75 %) sammenholdt med gruppe B og C (61 %) samt, at der i
gruppe A var færre, som angav at børste tænder to gange dagligt sammenlignet med gruppe B-C (55 % versus
68-73 %). Den forøgede forekomst af ubehandlet caries hos gruppe A er dog mindre end et gennemsnit på
2,6 carierede tænder (D-T) ifølge en systematisk litteraturgennemgang baseret på 17 forskellige populationer
med ESRD.40 Det skal nævnes, at disse data kommer fra forskellige lande med forskellig etnicitet og
grundlæggende andre tandplejevaner og ydelser end i Danmark, hvilket kan forklare forskellen. Imidlertid
indgik et tysk studie i litteraturgennemgangen, hvor D-komponenten gennemsnitlig var 0,7, hvilket er lavere
end i nærværende studie, til trods for at færre angav at børste tænder 1-2 gange dagligt, og at hele 63 %
angav kun at gå til tandlæge ved symptomer.73 Røntgenoptagelser indgik ikke i studiet til diagnostik af caries,
og ifølge et studie bliver D-komponenten gennemsnitlig 1,75 tand højere, når de kliniske fund suppleres med
røntgendiagnostik.74 Dette kan være en mulig forklaring på den relativt store variation mellem de to fund. I
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det ovenstående svenske studie var D-komponenten gennemsnitlig 1,60, og caries blev som i nærværende
studie diagnosticeret ved klinisk undersøgelse og røntgendiagnostik.70
Der var ingen signifikant forskel i forekomsten af øvrige orale inflammationstilstande (gingivitis, pochemål,
blødning ved pochemål og oral candidose) mellem gruppe A-C og gruppe D, hvilket er i overensstemmelse
med Rahman et al. 1992.75 Dette afviger dog fra øvrige studier.14, 59, 70, 72, 76, 77 Tilstedeværelsen af sygdomme,
såsom diabetes mellitus, kan bidrage til øget gingival inflammation, som er rapporteret for HD populationer,
særlig taget i betragtning af den høje forekomst af diabetes mellitus i ESRD populationer og den stærke
association mellem diabetes mellitus og MP i den almindelige befolkning.34 I nærværende studie var der færre
forsøgsdeltagere med diabetes mellitus som grundsygdom sammenlignet med den øvrige ESRD population i
Danmark (7-16 % versus 23 %).3 Blødning ved pochemål kunne forventes at være af højere forekomst hos
gruppe A og B i forhold til gruppe D, som følge af, at dialysepatienter har lavere hæmatokritværdier samt
forstyrrelser i trombocytaggregationen.78 Et svensk studie rapporterede, at 32 % af patienter med ESRD
havde kronisk oral candidose sammenlignet med 11 % for en rask kontrolgruppe.50 Lopez-Pintor et al. 2013,
rapporterede en forhøjet forekomst af oral candidose hos nyretransplantationspatienter i forhold til raske
kontrolpersoner, men der var ikke statistisk signifikans.52 Tidligere studier har dog vist signifikant højere
prævalens af oral candidose hos nyretransplantationspatienter sammenlignet med raske
kontrolpersoner.53, 54
I nærværende studie var der ingen signifikant forskel i ustimuleret og stimuleret helspytsekretionshastighed
mellem gruppe A-C og gruppe D, hvilket er i modsætning til andre studier.59-62 I nævnte studier blev kun den
stimulerede helspytsekretionshastighed målt, hvilket er bemærkelsesværdigt, eftersom den ustimulerede
helspytsekretionshastighed er estimeret til at udgøre spytsekretionen i omkring 14 timer i døgnet.79 Endvidere
er xerostomi sædvanligvis forbundet med en markant reduktion af netop den ustimulerede
helspytsekretionshastighed, og data har tydeligt vist, at prævalensen af xerostomi er stigende med antallet af
lægemidler, som indtages per dag.68, 79 Et svensk studie målte både ustimuleret og stimuleret
helspytsekretionshastighed, men fandt kun signifikant forskel i stimuleret helspytsekretionshastighed
sammenlignet med en rask kontrolgruppe.70 I de førstnævnte studier var alle i kontrolgruppen raske og uden
systemiske sygdomme, mens der i det svenske studie ikke var opgivet yderligere oplysninger om
kontrolgruppen. Såfremt kontrolgruppen i det svenske studie ligeledes var raske og uden systemiske
sygdomme, kan dette muligvis forklare, hvorfor vi i nærværende studie ikke fandt signifikant forskel ved
baseline, idet gruppe D kunne have øvrige systemiske sygdomme, og som det fremgår af Tabel 3 havde
forsøgsdeltagere i gruppe D ligeledes et lægemiddelindtag. Som tidligere nævnt, har patienter med
hyposalivation øget risiko for udvikling af slimhindelæsioner, oral candidose og dental caries. Mange af
disse tilstande skaber enten inflammation eller kan forværre den kroniske inflammation, som ofte er
tilstede hos CKD patienter i dialysebehandling.58 Det er derfor vigtigt at være opmærksom på
helspytsekretionen hos CKD patienter.
En narrativ litteraturgennemgang af Akar et al. 2011, belyste, at selvom flere studier har konkluderet, at den
orale sundhedstilstand muligvis er forringet hos ESRD patienter sammenlignet med den generelle befolkning,
så er det meget få studier, som samtidig har belyst forsøgsdeltagernes tandplejevaner og adfærd,36 hvilket er
essentielt for at antage forskelle i de undersøgte populationer. Endvidere er der flere andre studier, som har
undersøgt orale inflammationsparametre hos CKD patienter og konkluderet en højere prævalens,44, 80, 81 men
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som ikke har inkluderet en rask kontrolgruppe til deskriptiv komparativ analyse. Disse studier kan derfor ikke
anvendes til komparativ analyse med nærværende studie.
At der ikke var statistisk signifikant forskel mellem gruppe A-C og gruppe D hvad angår gingivitis, pochemål,
blødning ved pochemål, oral candidose, samt ustimuleret og stimuleret helspytsekretionshastighed, i
modsætning til andre studier, kan skyldes selektionsbias. Dette som følge af, at kontrolgruppen blev
rekrutteret på Tandlægeskolen, hvor der oftere ses et større udækket behandlingsbehov. Mange patienter
henvender sig på Tandlægeskolen grundet ringe økonomiske vilkår, og ifølge resultater fra tandundersøgelsen
ved KRAM-undersøgelsen, er der sammenhæng mellem lav indkomst og dårlig tandsundhed.43 Sammenlignes
øvrige fund med resultater fra KRAM-undersøgelsen, var det gennemsnitlige DMF-S 55 % højere hos gruppe D
sammenlignet med forsøgsdeltagerne ved KRAM-undersøgelsen.43 Endvidere var der i gruppe D 21 %, som
havde 2 eller flere pocher ≥5 mm sammenholdt med 13 % i KRAM-undersøgelsen. Det skal dog pointeres, at
KRAM-undersøgelsen, inklusiv tandundersøgelsen, er blevet kritiseret for ikke at være repræsentativ for den
danske befolkning, idet det var en selekteret gruppe, som meldte sig. Deltagerne i tandundersøgelsen var
bedre uddannet og havde højere indkomst sammenlignet med både de som deltog i KRAM-undersøgelsen
generelt og de inviterede KRAM-kommuners borgere. Dette betyder, at resultaterne fra KRAM-undersøgelsen
højst sandsynligt angiver en bedre tandsundhed end hvad der er gældende for den generelle danske
befolkning.43 Endvidere skal der gøres opmærksom på, at det ved inklusion af dialysepatienterne (gruppe A
og B) blev konstateret af den inklusionsansvarlige læge og sygeplejerske, at en del af de adspurgte, som
opfyldte inklusionskriterierne, ikke orkede at deltage i forskningsprojektet, da de enten var for trætte eller
ofte følte, at de allerede brugte tilstrækkelig med tid på hospitalet. Herudover blev de mest syge af
dialysepatienter heller ikke inkluderet af logistiske årsager, da det i så fald ville kræve sygetransport at få
dem transporteret til Tandlægeskolen til undersøgelse. Derfor er det vigtigt at overveje en vis
rekrutteringsbias, da det efter al sandsynlighed er de mest raske og medicinsk mindre kompromitterede
patienter, der deltog. Dette kan i så fald også bidrage til den manglende forskel mellem gruppe A-C og
gruppe D. Denne problematik er ligeledes beskrev i Thorman et al. 2009.14 Det er dermed reelt svært at
konkludere, hvorvidt danske CKD patienter har højere prævalens af orale inflammationsstilstande eller ej
end den gennemsnitlige danske befolkning ud fra nærværende forskningsprojekt.
Interventions- og kontrolgruppen
I nærværende forskningsprojekt var der signifikant forskel ved follow-up-undersøgelsen mellem
interventions- og kontrolgruppen i forhold til plak-indeks (p<0,0001), gingivitis-indeks (p<0,0001), pochemål
(p=0,0004) og blødning ved pochemål (p<0,0001), hvor interventionsgruppen lå lavere ved alle nævnte
parametre i forhold til kontrolgruppen. Dette er i overensstemmelse med Fang et al, 2015, hvis
studiedesign stort set er identisk med nærværende forskningsprojekt.82 Fang et al. 2015 fandt endvidere
signifikant forskel mellem interventions- og kontrolgruppen i helt op til 6 måneder efter baseline.82 Selvom
Fang et al. 2015 ligeledes fandt signifikant forskel i pochemåling både 6 uger og 3 måneder efter
intervention, er den signifikante forskel i pochemåling nok mest sandsynlig som følge af reduktion i gingival
ødem end reel mindskning af pocherne taget tidsintervallet i betragtning. Det er endvidere vist, at
forbedret mundhygiejne og tandrensning kan resultere i reduktion af lægemiddel-induceret
gingivahyperplasi.21 Som tidligere beskrevet, gradueres MP almindeligvis ud fra plak-indeks, pochemål,
blødning ved pochemål og fæstetab.41 Ifølge et svensk studie blev der observeret et signifikant større klinisk
fæstetab, som tegn på MP hos CKD patienter end en rask kontrolgruppe.14 Ifølge en systematisk
litteraturgennemgang havde hele 67 % af ESRD patienter i Europa MP.40 I henhold til en metaanalyse fra 2009
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blev det konkluderet, at risikoen for iskæmisk hjertesygdom, som følge af aterosklerose, var signifikant højere
for individer med MP end uden MP.83 Endvidere, som tidligere nævnt, indikerer data en forbindelse mellem
MP og mortalitet hos CKD patienter i dialysebehandling.1, 45 Da studier desuden har vist en signifikant
stigning af IL-6 mængden i blodbanen, som følge af bakteriæmi efter orale procedurer (tygning,
tandbørstning og tandrensning), og omfang samt hyppighed bl.a. afhænger af inflammationstilstandene i
det gingivale/parodontale væv, idet bakteriæmi hyppigere optræder ved MP end ved sunde parodontale
forhold28, må det anses som yderst relevant at reducere de orale inflammationsparametre, som opnået i
nærværende forskningsprojekt.
Der var ingen signifikant forskel i forekomsten af oral candidose mellem kontrol- og interventionsgruppen,
til trods for at, interventionsgruppen opnåede væsentlig bedre mundhygiejne end kontrolgruppen i løbet af
interventionsforløbet. Men som nævnt i baggrundsafsnittet, så er der flere andre faktorer end ringe
mundhygiejne, som er disponerende faktorer for oral candidose. Som tidligere nævnt kan oral candidose
disponere til øsofageal candidose hos nyretransplanterede,52 og morbiditeten som følge af infektion med
Candida-arter er estimeret til 15 %.55 Da oral candidose er anslået til at være den hyppigst forekommende
orale infektion hos nyretransplantationspatienter og endvidere ofte er asymptomatisk, er det af relevans at
overveje regelmæssig kontrol heraf hos CKD patienter.52
Der var heller ingen signifikant forskel i CRP-værdien mellem kontrol- og interventionsgruppen, til trods for
de signifikante forskelle i den orale inflammation. Men som det fremgår af Tabel 6 blev de rutinemæssige
blodprøver, taget på Nefrologisk Klinik P, Rigshospitalet, udført med væsentligt længere intervaller imellem
end det var planlagt i projektprotokollen, ud fra de oprindeligt oplyste tidsintervaller for
rutineblodprøvetagning i gruppe A-C. Dette betyder, at CRP ikke kan sammenholdes med de orale fund i de
efterfølgende statistiske analyser, da data ikke var blevet indsamlet samtidig. Nærværende
forskningsprojekt, kunne dermed have været optimeret ved at udføre blodprøvetagning samtidig med
baseline- og follow-up-undersøgelserne for alle forsøgsdeltagerne i gruppe A-C. En metaanalyse fra 2012
har dog konkluderet, at non-kirurgisk parodontal behandling kan have en positiv effekt på reduktion af CRP i
serum og med statistisk signifikant relevans hos generelbefolkningen.84 Imidlertid opfyldte kun 4 studier
metaanalysens inklusionskriterier og konklusionen er dermed draget på et relativt lille materiale. I forhold til
CKD patienter har et enkelt studie vist fald i CRP efter non-kirurgisk parodontal behandling,85 mens to studier
fandt signifikant forskel.86, 87 Men ingen af de 3 studier var randomiserede.82 Fang et al. 2015 rapporterede
signifikant forskel i både hsCRP (high-sensitivity C-reactive protein) og IL-6 niveauer efter intervention.
Forskellen var statistisk signifikant både for interventionsgruppen i forhold til baseline, men også mellem
interventions- og kontrolgruppen.82 I forhold til at akkumulerende evidens tyder på, at CRP spiller en rolle i
patogenesen for aterosklerose,6, 34 samtidig med at studier har vist, at for hver gang CRP øges med 1 mg/L,
er det associeret med 2-3 % øget mortalitet hos CKD patienter,33 så er det yderst relevant, at en så relativ
simpel procedure, som non-kirurgisk parodontalbehandling og instruktion kan give anledning til et
signifikant fald i hsCRP-værdier hos dialysepatienter.
Ifølge Niedzielska et al. 2014 gav pulpanekrose og MP hos CKD patienter anledning til en signifikant forøget
plasmakoncentration af IL-6, mens de ikke fandt nogen signifikant forskel i CRP-niveauet sammenlignet med
en CKD kontrolgruppe uden odontogen inflammation. Niedzielska et al. 2014 konkluderede dermed, at IL-6
var en bedre markør for visse odontogene inflammationstilstande hos CKD patienter i forhold til CRP.23 Dog
tillod deres målemetode for CRP kun at registrerer CRP værdier ≥ 2 mg/L, hvilket potentielt kan forklare den
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manglende signifikante forskel i CRP værdi, specielt hvis der sammenlignes med Fang et al. 2015, som
anvendte hsCRP som markør. Årsagen til elevation af CRP-værdier i både den generelle befolkning og CKD
patienter er multifaktoriel, og for de enkelte patienter kan der være mange potentielle kilder, der kan bidrage
til den inflammatoriske tilstand. Bestemmelse af bidrag til forhøjet CRP-niveau fra en bestemt kilde kan derfor
forveksles med mange andre faktorer, selvom der forsøges korrigeret herfor88, som det blev angivet af
Niedzielska et al. 2014.
Til trods for at CRP ikke kunne sammenholdes med de orale fund, da data som nævnt ikke blev indsamlet
samtidig, har det alligevel vakt forundring, at flere forsøgsdeltagere i gruppe A-C havde CRP på ≤ 10 mg/L
ved baseline til trods for udtalt oral inflammation. En forsøgsdeltager havde CRP på 1 mg/L, til trods for at
vedkommende havde 11 pocher ≥ 5 mm, og der endvidere var pusflåd fra to af pocherne. En anden havde
ligeledes CRP på 1 mg/L til trods for massiv gingivitis og en relativt stor periapikal opklaring. I Figur 8 er
yderligere illustreret nogle cases i forhold til oral inflammation og CRP-værdi. En af de forsøgsdeltagere
med mest udtalt oral inflammation (se Figur 9) havde således CRP på 9 mg/L, der, som tidligere nævnt, er
under det accepterede niveau for CKD patienter på 10 mg/L, som også anvendes af Nefrologisk Klinik P,
Rigshospitalet.

Massiv oral candidose
afficerende det meste af
den orale slimhinde

35-årig med aggressiv
marginal parodontitis

CRP = 1 mg/L

CRP = 1 mg/L

29 pocher ≥ 5 mm

Gingivitis på
98 % af alle sites

CRP = 2 mg/L

Figur 8 Udvalgte cases til illustration af CRP værdi i forhold til oral inflammation. CRP: C-reactivt protein.

Figur 9 Ortopantomogram af 44-årig kvinde netop indskrevet på nyretransplantationsventeliste, med udtalt
behandlingsbehov og oral inflammation. CRP 9 mg/L. CRP: C-reactivt protein.
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Gingival-indeks er en indikator for det parodontale vævs sundhedstilstand.89 Genctoy et al. 2007, viste
signifikant højere carotis intima-media tykkelse (CIMT) hos nyretransplantationspatienter med udtalt gingival
inflammation (evalueret ud fra Löe and Silness gingival-indeks)65 sammenlignet med nyretransplanterede med
ingen eller moderat gingival inflammation.89 CIMT er en non-invasiv ultralydsbiomarkør for tidlig/subklinisk
aterosklerose, og der er vist en positiv association mellem CIMT og risikoen for efterfølgende kardiovaskulær
sygdom hos generelbefolkningen, uafhængig af væsentlige risikofaktorer.90 Gingival inflammation var ifølge
Genctoy et al. 2007, signifikant korreleret med CIMT hos nyretransplantationspatienter, selv efter at der var
korrigeret for de almindelige kardiovaskulære risikofaktorer.89 Genctoy et al. 2007 viste ved samme studie
ingen signifikant korrelation forskel mellem gingival inflammation og systemiske inflammationsmarkører,
herunder CRP89, hvilket igen sætter spørgsmålstegn ved CRP som optimal markør for oral inflammation.
Genctoy et al. 2007 angav, at den manglende indflydelse af gingival inflammation på det systemiske
inflammatoriske respons, kunne være som følge af, at nyretransplantationspatienterne er i medicinsk
immunsupprimering.89 Flere forskellige klasser af lægemidler har vist sig at reducere CRP-niveauer, herunder
statiner (eksempelvis simvastatin), ACE (angiotensin converting enzyme)-hæmmere og NSAID (non-steroidal
anti-inflammatory drug) præparater.88 Disse præparater blev indtaget af 19 % af forsøgsdeltagerne i gruppe
A-C i forskningsprojektet.
Et prospektivt multinationalt kohorte studie fra 2015, med 4205 inkluderede HD patienter fordelt i Europa
(Frankrig, Ungarn, Italien, Polen, Portugal og Spanien) samt Argentina, har for første gang belyst, hvorvidt
tandsundhed og tandplejevaner – og adfærd er associeret med mortalitet hos HD patienter. Ifølge studiet var
DMF-T ≥ 14 associeret med øget mortalitet svarende til 21 %, i forhold til 12 % for HD patienter med lavere
DMF-T, uafhængig af andre risikofaktorer.91 Endvidere viste studiet, at mortalitetsrisikoen øges med 2,8 % og
den kardiovaskulære sygdomsrisiko med 3,3 % for hver yderligere ”decayed, missing eller filled” tand.
Omvendt viste studiet, at gode hjemmetandplejevaner (daglig tandbørstning, brug af tandtråd etcetera) og
regelmæssige tandeftersyn (tandeftersyn indenfor de sidste 6 måneder) var associeret med længere
overlevelse for HD patienterne.91 Ifølge et andet studie syntes værdier for mundhygiejne og parodontalstatus
endvidere at være forudsigende for hospitalsindlæggelser og akut afstødning af transplanterede nyrer under
1 år efter transplantation.25
Selvom nærværende studie ikke kunne drage konklusioner vedrørende systemiske inflammationsparametre,
var der statistisk signifikant reduktion af oral inflammation som følge af en intervention bestående af tre
individuelle sessioner hos en tandplejer. Dette er interessant i forhold til ovennævnte kohortestudie, da
reduktionen i de orale inflammationsparametre i nærværende forskningsprojekt må antages at være som
følge af professionel tandrensning, efterfulgt af forbedrede hjemmetandplejevaner, idet patienterne ”var på
egen hånd” i 1½ måned efter sidste interventionsbesøg og indtil follow-up-undersøgelsen. Herudover må
forbedrede hjemmetandplejevaner alt andet lige forventes på længere sigt at reducere risikoen for udvikling
af dental caries og dermed formindske risikoen for yderligere stigning i DMF-T.
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Konklusion
Bakteriel plakforekomst og dental caries var signifikant højere hos CKD patienter sammenlignet med en
rask kontrolgruppe. Der var ingen signifikant forskel i de øvrige undersøgte orale parametre (gingivitisindeks, pochemål, blødning ved pochemål, oral candidose eller ustimuleret og stimuleret
helspytsekretionshastighed) mellem CKD patienterne og den raske kontrolgruppe, hvilket kan være som
følge af selektionsbias i såvel CKD gruppen som den raske kontrolgruppe. Det er derfor i nærværende
studie ikke muligt at konkludere, hvorvidt CKD patienter i Danmark har højere prævalens af oral
inflammation end en matchende rask (ikke-nyresyg) kontrolgruppe.
Efter intervention var der højsignifikant lavere plak-indeks, gingivitis-indeks, pochemål og forekomst af
blødning ved pochemål i interventionsgruppen sammenlignet med kontrolgruppen. Det kan hermed
konkluderes, at et interventionsstudie med individuel fokuseret indsats for forbedret tand- og
mundhygiejne kan reducere oral inflammation hos CKD patienter. Da CRP ikke kunne sammenholdes med
de orale fund i de efterfølgende statistiske analyser, da data ikke var blevet indsamlet samtidig, kan der
ikke drages nogen konklusion om, hvorvidt et interventionsstudie med individuel fokuseret indsats for
forbedret tand- og mundhygiejne kan give udslag i systemiske inflammationsparametre hos CKD patienter.
Dog kan der stilles spørgsmålstegn ved, hvorvidt CRP er en optimal markør for oral inflammation hos CKD
patienter udfra enkelte patientcases med omfattende oral inflammation og lave CRP-værdier.
Hvorvidt orale inflammatoriske tilstande bidrager til øget mortalitet hos CKD patienter, og hvorvidt
traditionel mundpleje og tandbehandling kan reducere CRP i samme population, er stadig kontroversielt. I
betragtning af den høje dødelighed hos CKD patienter som følge af kardiovaskulær sygdom, den stærke
association mellem systemisk inflammation og aterosklerose, orale inflammatoriske tilstandes potentielle
signifikante bidrag til en grad af systemisk inflammation, associationen mellem stigning i DMF-T og øget
mortalitets- og kardiovaskulær sygdomsrisiko, associationen mellem forlænget overlevelse og gode
hjemmetandplejevaner- og tandplejeadfærd samt den høje prævalens af orale inflammationstilstande hos
CKD patienter, sammenholdt med det faktum, at orale inflammationstilstande relativt simpelt og
omkostningseffektivt kan forebygges ved regelmæssig profylakse, så bør mundhulens sundhedstilstand
kontrolleres regelmæssigt hos CKD patienter. Speciallæger og sygeplejersker indenfor nefrologi, tandlæger
og tandplejere bør yde en fælles indsats og indgå i et tværfagligt samarbejde for at forbedre den orale
sundhed hos CKD patienter. Der er imidlertid behov for prospektive, randomiserede, kontrollerede
interventionsstudier med efterfølgende follow-up, for at evaluere langtidseffekten af forbedret oral sundhed
på hospitalsindlæggelser og mortalitet hos CKD patienter, og dermed omkostningseffektiviteten af
mundplejeintervention for denne population ud fra et samfundsmæssigt perspektiv – og for at øge
muligheden for at forbedre livskvaliteten for patienter med CKD.
Perspektivering
Sygdomsbyrden i det 21. århundrede er blevet væsentligt forskudt i retning mod kroniske sygdomme.
Befolkningens aldring og livsstilsrelaterede risikofaktorer, ledsaget af et fald i infektionssygdomme, har
resulteret i, at kroniske sygdomme er en stor global sundhedstrussel. Både sygelighed og dødelighed som
følge af kroniske sygdomme er stigende, bl.a. foranlediget af den eskalerende forekomst af pandemiske
helbredsproblemer såsom diabetes mellitus.16 I år 2000 var incidensen af individer med diabetes mellitus
estimeret til 171 millioner på verdensplan, og incidensen forventes at stige til 366 millioner i år 2030.92 Af
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kroniske sygdomme er CKD af signifikant betydning og bidrager betydeligt til den globale sundhedsbyrde.16
Netop som følge af den stigende prævalens af diabetes mellitus og det estimat, at den procentvise population
over 60 år vil være fordoblet i år 2050, så kan en stigning i prævalensen af CKD ligeledes forventes.27 Det er
anslået, at de samlede omkostninger for behandling af patienter med ESRD på verdensplan overstiger en
trillion USD (svarende til 6,6 billioner DKK).27 Alene i Sverige udgør de samlede omkostninger for behandling
af CKD- og ESRD-patienter omkring 3,1 milliarder svenske kroner pr. år.27 CKD er altså ikke kun en
sundheds- og livskvalitetsmæssig, men også samfundsmæssig byrde. Det er derfor yderst relevant, at der
fortsat kommer ny forskning til på området, som kan bidrage til at belyse, hvorvidt intervention for
forbedret tand- og mundhygiejne udover reduktion af orale inflammationstilstande også kan være
samfundsmæssigt omkostningseffektivt.
Der er derfor planlagt en 5-års follow-up af nærværende interventionsstudie, som udover fortsat
effektmåling af den udførte intervention på de orale inflammationstilstande, også har til formål, at
undersøge hvorvidt 1½ måneds intensiv fokuseret indsats for forbedret tand- og mundhygiejne, over en
periode på 5 år kan forbedre sundhedsrelateret livskvalitet, reducere antallet af hospitalsindlæggelser, samt
reducere mortaliteten hos CKD patienter.
I nærværende interventionsstudie er der endvidere indsamlet yderligere data omhandlende orale
slimhindelidelser, forekomst af calculus, samt livskvalitet relateret til oral sundhed. Disse data er under
statistisk analyse og vil ligesom ovenstående resultater, blive publiceret i internationale fagfællebedømte
tidsskrifter.

Side 31 af 39

Litteraturliste
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Strippoli GF, Palmer SC, Ruospo M, et al. Oral disease in adults treated with hemodialysis:
prevalence, predictors, and association with mortality and adverse cardiovascular events: the
rationale and design of the ORAL Diseases in hemodialysis (ORAL-D) study, a prospective,
multinational, longitudinal, observational, cohort study. BMC Nephrol 2013;14:1-10.
Craig RG, Kotanko P. Periodontitis and the end-stage renal disease patient receiving hemodialysis
maintenance therapy. Compend Contin Educ Dent 2009;30:544, 546-552.
Eidemak I. Dialyse. Kbh: FADL, 2011.
Baradari AG, Emami Zeydi A, Espahbodi F, et al. Evaluation of serum C-reactive protein level and its
related factors in hemodialysis patients in Sari, Iran. Pak J Biol Sci 2011;14:595-599.
Stenvinkel P. Inflammation in end-stage renal disease: the hidden enemy. Nephrology (Carlton)
2006;11:36-41.
Stenvinkel P, Alvestrand A. Inflammation in end-stage renal disease: sources, consequences, and
therapy. Semin Dial 2002;15:329-337.
Lai S, Dimko M, Galani A, et al. Early markers of cardiovascular risk in chronic kidney disease. Ren
Fail 2015;37:254-261.
Chen LP, Chiang CK, Chan CP, et al. Does periodontitis reflect inflammation and malnutrition status
in hemodialysis patients? Am J Kidney Dis 2006;47:815-822.
Chawla LS, Krishnan M. Causes and consequences of inflammation on anemia management in
hemodialysis patients. Hemodial Int 2009;13:222-234.
Ducloux D, Bresson-Vautrin C, Kribs M, et al. C-reactive protein and cardiovascular disease in
peritoneal dialysis patients. Kidney Int 2002;62:1417-1422.
Lyngbye J. Dansk laboratoriemedicin, en håndbog. København: Nyt Nordisk Forlag, 2001.
McIntyre C, Harper I, Macdougall IC, et al. Serum C-reactive protein as a marker for infection and
inflammation in regular dialysis patients. Clin Nephrol 1997;48:371-374.
Griffin SO, Barker LK, Griffin PM, et al. Oral health needs among adults in the United States with
chronic diseases. J Am Dent Assoc 2009;140:1266-1274.
Thorman R, Neovius M, Hylander B. Clinical findings in oral health during progression of chronic
kidney disease to end-stage renal disease in a Swedish population. Scandinavian Journal of Urology
and Nephrology 2009;43:154-159.
Sand O. Fysiologi, en grundbog. København: Munksgaard Danmark, 2004.
Nugent RA, Fathima SF, Feigl AB, et al. The burden of chronic kidney disease on developing nations:
a 21st century challenge in global health. Nephron Clin Pract 2011;118:269-277.
Eckardt KU, Coresh J, Devuyst O, et al. Evolving importance of kidney disease: from subspecialty to
global health burden. Lancet 2013;382:158-169.
Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister årsrapport 2014: Dansk Nefrologisk Selskab, 2014.
Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister årsrapport 2010: Dansk Nefrologisk Selskab, 2010.
Greenberg A. Primer on kidney diseases. San Diego London: Academic Press, 1998.
Proctor R, Kumar N, Stein A, et al. Oral and dental aspects of chronic renal failure. J Dent Res
2005;84:199-208.
Pallesen L, Kofod T, Kirkegaard P, et al. Odontogen fokussanering forud for organtransplantation.
Tandlægebladet 2008;112:518-527.
Niedzielska I, Chudek J, Kowol I, et al. The odontogenic-related microinflammation in patients with
chronic kidney disease. Ren Fail 2014;36:883-888.
Greenberg MS, Cohen G. Oral infection in immunosuppressed renal transplant patients. Oral
surgery, oral medicine, and oral pathology 1977;43:879-885.

Side 32 af 39

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

39.
40.

41.
42.

43.
44.
45.
46.
47.
48.

Zwiech R, Bruzda-Zwiech A. Does oral health contribute to post-transplant complications in kidney
allograft recipients? Acta Odontologica Scandinavica 2013;71:756-763.
Jha V, Garcia-Garcia G, Iseki K, et al. Chronic kidney disease: global dimension and perspectives.
Lancet 2013;382:260-272.
Stenvinkel P. Chronic kidney disease: a public health priority and harbinger of premature
cardiovascular disease. Journal of internal medicine 2010;268:456-467.
Holmstrup P, Klinge B, Sigurd B. Sammenhæng mellem marginal parodontitis og hjerte-kar-sygdom.
Tandlægebladet 2012;116:92-95.
Cho YA-O, Hawley CM, Johnson DW. Clinical causes of inflammation in peritoneal dialysis patients.
International Journal of Nephrology 2014;2014:1-9.
Carrero JJ, Stenvinkel P. Inflammation in end-stage renal disease-what have we learned in 10 years?
Seminars in dialysis 2010;23:498-509.
Lacson E, Jr., Levin NW. C-reactive protein and end-stage renal disease. Semin Dial 2004;17:438448.
Craig RG, Pernat AM, Pecoits-Filho R, et al. Periodontal diseases and systemic inflammation. Semin
Dial 2012;26:16-39.
Wang AY. Prognostic value of C-reactive protein for heart disease in dialysis patients. Current
Opinion in Investigational Drugs 2005;6:879-886.
Craig RG. Interactions between chronic renal disease and periodontal disease. Oral Dis 2008;14:1-7.
Wahid A, Chaudhry S, Ehsan A, et al. Bidirectional Relationship between Chronic Kidney Disease &
Periodontal Disease. Pak J Med Sci 2013;29:211-215.
Akar H, Akar GC, Carrero JJ, et al. Systemic consequences of poor oral health in chronic kidney
disease patients. Clin J Am Soc Nephrol 2011;6:218-226.
Holmstrup P, Reinholdt J, Poulsen A. Marginal parodontitis er en af de almindligste inflammatoriske
sygdomme. Ugeskrift for læger 2010;177:3029-3032.
Wehmeyer MM, Kshirsagar AV, Barros SP, et al. A randomized controlled trial of intensive
periodontal therapy on metabolic and inflammatory markers in patients With ESRD: results of an
exploratory study. Am J Kidney Dis 2013;61:450-458.
Kshirsagar AV, Craig RG, Moss KL, et al. Periodontal disease adversely affects the survival of
patients with end-stage renal disease. Kidney International 2009;75:746-751.
Ruospo M, S.C. P, Craig JC, et al. Prevalence and severity of oral disease in adults with chronic
kidney disease: a systematic review of observational studies. Nephrol Dial Transplant 2014;29:364375.
Hansen G, Holmstrup P, Tolker-Nielsen T, et al. Mulig sammenhæng mellem marginal parodontitis
og iskæmisk hjertesygdom. Ugeskrift for læger 2014;114:2-5.
Lockhart PB, A.F. B, Papapanou PN, et al. Periodontal disease and atherosclerotic vascular disease:
does the evidence support an independent association?: a scientific statement from the American
Heart Association. Circulation 2012;125:2520-2544.
Cortsen B. Tandstatus - og tandsundhed objektivt og subjektivt vurderet. Resultater fra
Tandundersøgelsen ved KRAM-undersøgelsen: Dansk Sundhedsinstitut, 2012.
Garneata L, Slusanschi O, Preoteasa E, et al. Periodontal status, inflammation, and malnutrition in
hemodialysis patients - is there a link? Journal of Renal Nutrition 2015;25:67-74.
Sharma P, Dietrich T, Ferro CJ, et al. Association between periodontitis and mortality in stages 3-5
chronic kidney disease: NHANES III and linked mortality study. J Clin Periodontol 2016;43:104-113.
Holmstrup P, Poulsen A, Fiehn N. Marginal parodontit og almensygdomme. Tandlægebladet
2000;101:1172-1180.
Fejerskov O. Dental caries, the disease and its clinical management. 2. ed. Oxford: Blackwell
Munksgaard, 2008.
Ojima M, Amano A, Kurata S. Relationship between decayed teeth and metabolic syndrome: data
from 4716 middle-aged male Japanese employees. Journal of Epidemiology 2015;25:204-211.
Side 33 af 39

49.
50.

51.
52.
53.
54.

55.

56.

57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

70.
71.

Demant S, Dabelsteen S, Bjørndal L. Inflammation og hårdtvævsdannelse i pulpa. Tandlægebladet
2014;118:403-436.
Thorman R, M N, Hylander B. Prevalence and early detection of oral fungal infection: a crosssectional controlled study in a group of Swedish end-stage renal disease patients. Scandinavian
Journal of Urology and Nephrology 2009;43:325-330.
Kragelund C, Larsen H, Futtrup T. Anvendelse af antimykotika i tandlægepraksis. Tandlægebladet
2013;117:730-739.
Lopez-Pintor RM, Hernandez G, de Arriba L, et al. Oral candidiasis in patients with renal transplants.
Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2013;18:381-387.
Dongari-Bagtzoglou A, Dwivedi P, Ioannidou E, et al. Oral Candida infection and colonization in solid
organ transplant recipients. Oral Microbiol Immunol 2009;24:249-54.
King GN, Healy CM, Glover MT, et al. Prevalence and risk factors associated with leukoplakia, hairy
leukoplakia, erythematous candidiasis, and gingival hyperplasia in renal transplant recipients. Oral
Surg Oral Med Oral Pathol 1994;78:718-26.
Olczak-Kowalczyk D, Pawlowska J, Garczewska B, et al. Oral candidiasis in immunosuppressed
children and young adults after liver or kidney transplantation. Pediatric Dentistry 2010;32:189194.
Villa A, Wolff A, Aframian D, et al. World Workshop on Oral Medicine VI: a systematic review of
medication-induced salivary gland dysfunction: prevalence, diagnosis, and treatment. Clin Oral
Invest 2015;19:1563-1580.
Dawes C, Pedersen AM, Villa A, et al. The functions of human saliva: A review sponsored by the
World Workshop on Oral Medicine VI. Archives of Oral Biology 2015;60:863-874.
Bossola M, Tazza L. Xerostomia in patients on chronic hemodialysis. Nat. Rev. Nephrol. 2012;8:176182.
Bayraktar G, Kurtulus I, Kazancioglu R, et al. Oral health and inflammation in patients with endstage renal failure. Perit Dial Int 2009;29:472-9.
Gavalda C, Bagan J, Scully C, et al. Renal hemodialysis patients: oral, salivary, dental and
periodontal findings in 105 adult cases. Oral Dis 1999;5:299-302.
Bayraktar G, Kazancioglu R, Bozfakioglu S, et al. Evaluation of salivary parameters and dental status
in adult hemodialysis patients. Clin Nephrol 2004;62:380-3.
Bayraktar G, Kazancioglu R, Bozfakioglu S, et al. Stimulated salivary flow rate in chronic
hemodialysis patients. Nephron 2002;91:210-4.
Gjörup H, Svensson P. OHIP-(D), a Danish version of Oral Health Impact Profile. A tool for
registration of life-quality in relation to the orofacial complex. Tandlaegebladet 2006;110:304-311.
Silness J, Loe H. Periodontal Disease in pregnancy. II. Correlation between oral hygiejne and
periodontal condition. Acta Odontologica Scandinavica 1964;22:121-135.
Loe H, Silness J. Periodontal disease in pregnancy. I. Prevalence and severity. Acta Odontologica
Scandinavica 1963;21:533-551.
Björby A, Loe H. The relative significance of different local factors in the initiation and development
of periodontal inflammation. Journal of Periodontal Research 1967;2:76-77.
Organization WH. Oral Health Surveys, Basic Methods (4th edition). Geneva, WHO, 1997:39-44.
Lynge AMP, Dynesen AW, Jensen SB. Diagnostics of xerostomia and reduced salivary secretion.
Tandlaegebladet 2011;115:366-373.
Hecking M, Bieber BA, Ethier J, et al. Sex-specific differences in hemodialysis prevalence and
practices and the male-to-female mortality rate: the Dialysis Outcomes and Practice Patterns Study
(DOPPS). PLoS Medicine 2014;11:1-17.
Thorman R. Oral health in patients with chronic kidney disease: Karolinska Institutet, Stockholm,
Sweden, 2009.
Shaqman M, Ioannidou E, Burleson J, et al. Periodontitis and inflammatory markers in transplant
recipients. J Periodontal 2010;81:666-672.
Side 34 af 39

72.
73.
74.
75.

76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.

Bots CP, Poorterman JH, Brand HS, et al. The oral health status of dentate patients with chronic
renal failure undergoing dialysis therapy. Oral Dis 2006;12:176-80.
Ziebolz D, Fischer P, Hornecker E, et al. Oral health of hemodialysis patients: a cross-sectional study
at two German dialysis centers. Hemodial Int 2012;16:69-75.
Becker T, Levin L, Shochat T, et al. How much does the DMFT index underestimate the need for
restorative care? J Dent Educ 2007;71:677-81.
Rahman MM, Caglayan F, Rahman B. Periodontal health parameters in patients with chronic renal
failure and renal transplants receiving immunosuppressive therapy. J Nihon Univ Sch Dent
1992;34:265-72.
Borawski J, Wilczynska-Borawska M, Stokowska W, et al. The periodontal status of pre-dialysis
chronic kidney disease and maintenance dialysis patients. Nephrol Dial Transplant 2007;22:457-64.
Brito F, Almeida S, Figueredo CM, et al. Extent and severity of chronic periodontitis in chronic
kidney disease patients. J Periodontal Res 2012;47:426-30.
Remuzzi G, Pusineri F. Coagulation defects in uremia. Kidney Int Suppl 1988;24:S13-7.
Sreebny LMLM. Dry mouth, the malevolent symptom, a clinical guide. Ames, Iowa: Wiley-Blackwell,
2010.
Klassen JT, Krasko BM. The dental health status of dialysis patients. Journal of the Canadian Dental
Associaton 2002;68:34-38.
Buhlin K, Barany P, Heimburger O, et al. Oral health and pro-inflammatory status in end-stage renal
disease patients. Oral Health Prev Dent 2007;5:235-44.
Fang F, Wu B, Qu Q, et al. The clinical response and systemic effects of non-surgical periodontal
therapy in end-stage renal disease patients: a 6-month randomized controlled clinical trial. J Clin
Periodontol 2015;42:537-46.
Blaizot A, Vergnes JN, Nuwwareh S, et al. Periodontal diseases and cardiovascular events: metaanalysis of observational studies. Int Dent J 2009;59:197-209.
Freitas CO, Gomes-Filho IS, Naves RC, et al. Influence of periodontal therapy on C-reactive protein
level: a systematic review and meta-analysis. J Appl Oral Sci 2012;20:1-8.
Kadiroglu AK, Kadiroglu ET, Sit D, et al. Periodontitis is an important and occult source of
inflammation in hemodialysis patients. Blood Purif 2006;24:400-4.
Siribamrungwong M, Puangpanngam K. Treatment of periodontal diseases reduces chronic
systemic inflammation in maintenance hemodialysis patients. Ren Fail 2012;34:171-5.
Yazdi FK, Karimi N, Rasouli M, et al. Effect of nonsurgical periodontal treatment on C-reactive
protein levels in maintenance hemodialysis patients. Ren Fail 2013;35:711-7.
Rahmati MA, Craig RG, Homel P, et al. Serum markers of periodontal disease status and
inflammation in hemodialysis patients. Am J Kidney Dis 2002;40:983-9.
Genctoy G, Ozbek M, Avcu N, et al. Gingival health status in renal transplant recipients: relationship
between systemic inflammation and atherosclerosis. Int J Clin Pract 2007;61:577-82.
Lorenz MW, Markus HS, Bots ML, et al. Prediction of clinical cardiovascular events with carotid
intima-media thickness: a systematic review and meta-analysis. Circulation 2007;115:459-67.
Palmer SC, Ruospo M, Wong G, et al. Dental Health and Mortality in People With End-Stage Kidney
Disease Treated With Hemodialysis: A Multinational Cohort Study. Am J Kidney Dis 2015;66:666-76.
Codreanu I, Perico N, Sharma SK, et al. Prevention programmes of progressive renal disease in
developing nations. Nephrology (Carlton) 2006;11:321-8.

Side 35 af 39

Bilag
1. Tandlægebehandling hos transplanterede, Rigshospitalet

Side 36 af 39

Underskrift

Camilla Juhl
Københavns Universitet, 20.4.2016

Side 37 af 39

Side 38 af 39

Side 39 af 39

