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Sammendrag

Bakgrunn. Mange pasienter med 
ansiktsskader vurderes og behandles 
primært ved legevakt eller lokalsyke-
hus. Skader som involverer tenner 
og kjevekam, dentoalveolære skader, 
forekommer hyppig. Om lag halvparten 
av alle barn vil pådra seg en slik skade 
innen voksen alder.

Materiale og metode. Artikkelen 
omhandler primær vurdering og 
behandling av tann- og kjeveskader 
hos pasienter med ansiktsskader 
basert på retningslinjer for initial 
behandling fra internasjonal litteratur.

Resultater og fortolkning. Dentoalveo-
lære skader kan være bagatellmessige 
i forhold til pasientens øvrige skader, 
men oversette skader kan føre til tidlig 
tap av tenner og kjevebein, noe som 
senere vil vanskeliggjøre den protetiske 
rehabilitering. Tidlig og korrekt dia-
gnose og behandling er avgjørende 
for prognosen. Dokumentasjon er viktig 
for eventuelle forsikringsutbetalinger 
og trygdeytelser. Tidsfaktoren er pro-
gnostisk viktig ved utslåtte (eksartiku-
lerte) permanente tenner. En eksarti-
kulert tann krever umiddelbar replanta-
sjon av pasienten selv eller personer 
på skadested. Er dette ikke gjennom-
førbart, skal tannen oppbevares fuktig 
inntil den kan replanteres.

Engelsk sammendrag finnes i artikkelen 
på www.tidsskriftet.no
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Legevakt eller vakthavende lege på sykehus
vil ofte foreta den initiale diagnostikk og be-
handling av pasienter med ansiktsskader,
ofte kombinert med dentoalveolære skader.
Undersøkelser har vist at 5–10 % av trau-
matiserte pasienter som kommer til akutt-
mottak i sykehus har tannskader, og 74 % av
pasientene med dentoalveolær skade er 15
år eller yngre (1, 2).

Et lite antall medisinske prosedyrer fører
også til iatrogene skader på tenner. I et tiårs-
materiale fant man at 0,06 % av alle endo-
skopi- og intubasjonsprosedyrer førte til
dentoalveolær skade (3). Tannskader kan
også oppstå i forbindelse med krampeanfall
ved epilepsi eller medikamentmisbruk. Be-
handlende helsepersonell bør derfor ha et
minimum av kunnskap om diagnostikk og
behandling av slike skader. Artikkelen er
ment å gi leger en kort oversikt over primær-
behandling og diagnosekriterier for tann-
skader.

Årsaker
Omtrent halvparten av alle barn vil ha hatt
en eller annen form for tannskade innen
voksen alder (4). I melketannsettet oppstår
skader hyppigst i alderen 2–3 år, og i det
permanente tannsett ved 9–10 års alder.

Tannskader oppstår hyppigst som følge
av traume ved fall, sportsaktiviteter, lek,
voldsskader eller trafikkuhell. Treffes tan-
nen direkte vil den kunne frakturere eller
forandre stilling, og i slike tilfeller er gjen-
nomgående bløtdelsskader i leppen vanlige-
re. Leppen kan også fungere som en støtpute
og fordele kraften over flere tenner, og redu-
sere faren for fraktur av tennene.

Symptomer og kliniske funn
Pasientene kan klage over smerte, løse ten-
ner, nummenhet i leppe, innskrenket gap og
endrede bittforhold. Det er viktig å utelukke
kjevebrudd og brudd på kjevekam. Mandi-
bulafrakturer forekommer hyppigst og ut-
gjør omtrent 50 % av alle ansiktsfrakturer
(5).

Den kliniske undersøkelsen bør begynne
med inspeksjon av ansiktet med tanke på
hevelse, hematom og hudlacerasjoner. Hud-
lacerasjon under haken er typisk ved fraktu-
rer i mandibula lokalisert til kjeveleddsre-
gion og midtlinje (symfysen). Palpasjon av
mandibulas nedre kant fra midtlinjen til kje-
veleddsregion gjøres best stående bak pa-
sienten. Hevelse, palpable step og ømhet
kan være tegn på fraktur. Ved frakturer i cor-
pus og angulus mandibulae kan n. alveolaris

inferior skades, og dette vil gi nedsatt sensi-
bilitet i underleppen. Blødning fra øregan-
gen kan skyldes rift i øregangshuden opp-
stått som følge av fraktur i collum mandi-
bulae. Pasienten skal utspørres om det har
oppstått endringer ved sambitt (okklusjon),
og dette inspiseres når pasienten biter sam-
men. Det kan være tre grunner til endret
okklusjon: kjevefraktur, hydrops eller dis-
lokasjon i kjeveledd eller tannskade, som for
eksempel en tann ute av stilling.

Munnhulen undersøkes systematisk med
godt lys. Gingiva og mucosa undersøkes
med tanke på lacerasjoner og hematomer.
Hematom sublingvalt er patognomonisk for
mandibulafraktur. Tennene undersøkes med
tanke på stillingsforandring, mobilitet og
synlige frakturer. Forekommer det flere løse
tenner i et område, må man undersøke om
selve kjevekammen beveger seg sammen
med tennene. Det må gjøres rede for utslåtte
tenner. Tannfragmenter kan være aspirert,
svelget eller være lokalisert i bløtvevet i lep-
pen. Tannfragmenter i leppen oppdages
lettest ved bimanuell palpasjon, ev. supplert
med røntgenundersøkelse av bløtvevet.
Antall tenner som er skadet, skadetype og
tidspunkt skal noteres i journalen. Dette er
viktig for vurdering av prognosen for ut-
slåtte tenner og for forsikringsutbetalinger
og trygdeytelser til senere tannbehandling.

Bløtdelsskader
Ved en tredel av tannskadene forekommer
bløtdelsskader som affiserer gingiva og lep-
peregion. Gjennomgående kuttskader i leppe
lukkes i tre lag med resorberbar sutur i mu-
cosa og muskulatur, og hudsuturer. Over-
gang hud-lepperødt markeres før injeksjon
av anestesi, da denne må adapteres eksakt.
Overflatiske hudavskrap, ekskoriasjoner, må
ev. skrubbes inntil alle synlige forurensende
partikler er fjernet. Slimhinnelacerasjoner
intraoralt skal adapteres med resorberbar su-
tur, spesielt for å dekke blottlagt bein.

! Hovedbudskap

■ Skader av tenner forekommer hyppig, 
særlig hos barn

■ Utslåtte tenner skal replanteres umid-
delbart eller oppbevares i melk, fysio-
logisk saltvann eller i munnhulen inntil 
de kan replanteres

■ Melketenner skal ikke replanteres
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Kjevefrakturer
Røntgenundersøkelse utføres ved klinisk
mistanke om kjevefraktur. Ved ortopanto-
mogram (OPG) påvises de fleste mandibula-
frakturer og gir samtidig en god oversikt
over tenner i tilfeller med omfattende tann-
skader. Ortopantomogram har en betydelig
høyere deteksjonsrate for mandibulafraktu-
rer enn konvensjonelle lateralbilder av man-
dibula (6). CT-undersøkelse av ansiktsskje-
lett med reformaterte snitt vil gi ytterligere
informasjon om frakturlokalisasjon.

Tannfrakturer
Kronefrakturer innbefatter bruddskader i
emalje og dentin i tannkronen. Skader hvor
tannens pulpa ikke er blottlagt benevnes
ukompliserte kronefrakturer og er den van-
ligste skade på permanente tenner (5). Ved
blottlagt pulpavev (fig 1) benevnes skaden
komplisert kronefraktur. Pasienten bør in-
formeres om å kontakte tannlege snarest for
vurdering. Avbrukket tannfragment bør opp-
bevares fuktig og medbringes til tannlegen,
da dette ofte kan limes til tannen igjen med
et godt kosmetisk resultat.

Tannluksasjoner
Ved subluksasjon er tannen øm og mobil,
men ikke slått ut av stilling. Det kan være
blødning fra tannkjøttslommen som følge av
skade på periodontale fibrer. Pasienten bør
følges opp av tannlege, da senkomplikasjo-
ner i form av pulpanekrose og behov for rot-
fylling kan oppstå. Tegn på slik skade kan
være fargeforandring av tannen. Spesielt bør
foreldre informeres om å kontakte tannlege
dersom tenner forandrer farge etter traume
mot fronttannregion. Grå eller blålig mis-
farging av tannen kan være tegn på pulpa-
nekrose, som kan resultere i en betennelses-
reaksjon rundt rotspissen. Oppstår dette i en
melketann, kan det medføre skade på det
underliggende permanente tannanlegg som
er under utvikling.

Ved luksasjoner er tannen slått ut av stil-
ling, og dette er den vanligste skade i melke-
tannsettet (4). Behandlingen av melketenner
vurderes individuelt med hensyn til risiko for
skade på underliggende permanente tann-
anlegg. Permanente tenner replasseres med
fingertrykk til normal stilling, og okklusjon
kontrolleres. Tannen fikseres i 3–4 uker. Pa-
sienten bør tilses av tannlege som øyeblikke-
lig hjelp (7).

Processus alveolaris-frakturer
Fraktur av processus alveolaris med tilhø-
rende tenner gir ofte et stort okklusjonspro-
blem. Fragmentet reposisjoneres og fikseres
i 4–5 uker. Dette klassifiseres som en åpen
fraktur, og penicillinprofylakse er indisert.
Pasienten bør tilses som øyeblikkelig hjelp
(7) av tannlege eller kjevekirurg/oralkirurg.

Eksartikulasjon
Ved eksartikulasjon (avulsjon) er tannen slått
helt ut, og det er en tom tannalveol (e-fig 2).
Oftest dreier det seg om overkjevens sentrale
incisiv. Den viktigste prognostiske faktor for
utslåtte tenner er tiden som går til tannen er
replantert. Uttørring skader rothinnefibrene
(periodontalligamentet), noe som kan føre til
at tannroten på sikt resorberes. Den kritiske
tid er fem minutter for utslåtte tenner med
fullt utviklet rot (voksne) og 20 minutter for
tenner med ufullstendig rotdannelse (barn og
unge) (8). Tidsperioden inntil replantasjon
kan forlenges noen timer om tannen oppbe-
vares fuktig (9) i melk, fysiologisk saltvann
eller saliva (munnhulen) (10). Oppbevaring i
vanlig vann kan gi en osmotisk indusert ska-
de på rothinnefibrene. Hos barn og unge er
det viktig at utslåtte tenner replanteres selv
om det er gått lang tid etter skaden. Selv om
langtidsprognosen er dårlig, kan tannen fun-
gere som midlertidig plassholder og opprett-
holde høyden på kjevekammen, slik at for-
holdene for en senere permanent tannerstat-
ning (tannimplantat) optimaliseres.

Pasienter som tar telefonisk kontakt og
opplyser om traume hvor en tann er slått ut,
skal informeres om å replantere den umid-
delbart og deretter kontakte tannlege, også
utenom kontortid. Er rotoverflaten synlig

forurenset, skylles den først kortvarig (ti
sekunder) i rent vann. Rotflaten må ikke
skrubbes eller rengjøres mekanisk. Ved re-
plantasjon skal man unngå å berøre rotover-
flaten for å unngå ytterligere skade på rot-
hinnefibrene (fig 3). Det kan av og til være
nødvendig å bedøve området med infiltrasjon
av lokalanestesi i overgangsfolden. Koagler
skylles ev. ut fra tannalveolen. Tannen settes
forsiktig på plass, den skal ikke presses på
plass da dette vil skade rotoverflaten. Der-
som man føler motstand, fjernes tannen og
oppbevares fuktig, og tannalveolen inspise-
res. Dersom beinbiter er slått inn i alveolen,
må disse reponeres før tannen replanteres.

Etter replantasjon henvises pasienten som
øyeblikkelig hjelp til tannlege for fiksering
(e-fig 4) og oppfølging av den replanterte
tannen. De fleste replanterte tenner må rot-
fylles i etterkant, vanligvis innen 2–3 uker
(8). Tetanusvaksine må vurderes, og det er
vanlig å gi antibiotikaprofylakse med fenok-
symetylpenicillin i en uke. Melketenner skal
ikke replanteres, da dette kan føre til skade
på de permanente tannanlegg.

Manglende behandling ved eksartikula-
sjon kan på lang sikt gi svært uheldige kon-
sekvenser for pasienten i form av for tidlig
tanntap, tap av kjevebein og vanskeligheter
med å fremstille tilfredsstillende tannerstat-
ninger. Best prognose har tenner som replan-
teres innen fem minutter (8, 9). Med unntak
av utslåtte tenner er prognosen for akutte
tannskader i liten grad tidsrelatert (7).

Manuskriptet ble godkjent 18.8. 2005.

e-fig 2 og e-fig 4 finnes i artikkelen 
på www.tidsskriftet.no
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Figur 1 Komplisert kronefraktur som invol-
verer dentin og emalje med blottlagt pulpavev, 
ofte med hypersensitivitet og smerter

Figur 3 Tannen replanteres med fingertrykk 
i alveolen uten å berøre rotoverflaten. Noter 
emaljefraktur på nabotannen
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Sammendrag

Bakgrunn. En rekke sykdommer kan gi 
forandringer i både hud og munnslim-
hinne.

Materiale og metode. Denne artikkelen, 
som er basert på aktuell litteratur og 
egne kliniske erfaringer, gir en oversikt 
over arvelige, autoimmune og andre 
inflammatoriske tilstander som kan 
affisere både hud og munnslimhinne.

Resultater. Av de aktuelle sykdommene 
forekommer lichen planus, erythema 
multiforme og lupus erythematosus 
hyppigst og har oftest god prognose. 
De blemmedannende sykdommene 
bulløst pemfigoid og pemfigus er 
sjeldne og medfører betydelig morbidi-
tet, noe som ofte krever aggressiv 
immunsuppressiv behandling. Stevens-
Johnsons syndrom og toksisk epider-
mal nekrolyse er potensielt livstruende 
tilstander. Det samme gjelder alvorlige 
former av epidermolysis bullosa, som 
er en gruppe genetisk betingede syk-
dommer med ulik arvegang og klinisk 
uttrykksform.

Fortolkning. Leger og tannleger bør 
ha kjennskap til kliniske presentasjons-
former og muligheter for diagnostikk 
av disse sykdommene. Histologisk 
vurdering og immunfluorescensunder-
søkelse er viktige supplementer til 
klinisk undersøkelse.

Engelsk sammendrag finnes i artikkelen 
på www.tidsskriftet.no
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Både hud og munnslimhinne er kledd av
flerlaget plateepitel, og mange sykdommer
kan manifestere seg i begge organer.
Hudaffeksjonen kan forutgå slimhinnefor-
andringene og vice versa. Vi gjennomgår i
denne artikkelen noen sentrale hud- og slim-
hinnesykdommer, særlig genetiske, autoim-
mune og andre inflammatoriske tilstander,
med vekt på klinisk presentasjon og dia-
gnostikk.

Infeksiøse sykdommer og kreft omtales
ikke. Artikkelen bygger i hovedsak på over-
siktsartikler i sentrale tidsskrifter og lære-
bøker i munnhulesykdommer og dermato-
logi (1, 2), foruten egen klinisk erfaring.

Epidermolysis bullosa
Epidermolysis bullosa er en gruppe sjeldne,
medfødte sykdommer som skyldes defekter i
overgangssonen mellom epitel og bindevev.
På basis av elektronmikroskopi, molekylær-
genetiske undersøkelser og klinisk forløp
inndeles disse sykdommene i hovedgrup-
pene simplex, junctionalis og dystrophica
(3). Både autosomalt dominant og autoso-
malt recessiv arvegang er beskrevet.

Epidermolysis bullosa kan være til stede
ved fødselen eller debutere i tidlig barne-
alder. Kardinalsymptomet er residiverende
bulladanning som følge av tangentielle
traumer mot hud og slimhinner. Blemmene
kan tilhele med eller uten arrdanning. Det
kliniske forløpet varierer sterkt. Mens lett-
gradige tilfeller av simplexvarianten kun
affiserer huden og ofte «brenner ut» i voksen
alder, er andre typer av tilstanden preget av
uttalt og vedvarende affeksjon av både hud
og munnslimhinne. Tannemaljedefekter ses
hyppig. Andre slimhinner, negler og hårfol-
likler kan også affiseres. Subtypen epider-
molysis bullosa junctionalis Herlitz er letal i
spedbarns- eller tidlig småbarnsalder. Epi-
dermolysis bullosa dystrophica Hallopeau-
Siemens gir utbredt affeksjon av slimhinner
i munn, pharynx og oesophagus og kompli-

seres av strikturerende arrdanning. Tilstan-
den er også assosiert med sterkt økt risiko
for plateepitelkarsinom i huden, hvilket ofte
er dødelig hos disse pasientene.

Behandlingen av epidermolysis bullosa er
symptomatisk. Tannbehandling og prosedy-
rer som krever intubasjonsanestesi bør fore-
gå hos spesialister som har erfaring med
tilstanden, oftest ved universitetsklinikkene.
Genetisk veiledning er essensielt.

Andre arvelige tilstander som affiserer
hud og munnslimhinne er svært sjeldne
(ramme 1).

Autoimmune 
blemmedannende tilstander
Pemfigusgruppen
Pemfigussykdommene er autoimmune hud-
og slimhinnesykdommer karakterisert ved
intraepitelial blemmedanning som følge av
at kontakten mellom epitelcellene brytes
ned (akantolyse). De overflatiske blemmene
brister lett og etterlater seg smertefulle sår-
flater med fare for væsketap og elektrolytt-
forstyrrelser. Nikolskys tegn er positivt, dvs.
at ikke-affisert perilesjonell hud løsner når
man skyver på den. I munnslimhinnen fin-
nes typisk utbredte og smertefulle erosjoner
som tilheler langsomt, men uten arrdanning.

Funn ved histologiske prøver og immun-
fluorescensundersøkelse er typiske (tab 1),
og det kan påvises sirkulerende antistoffer
mot keratinocyttantigener. Basert på hvor i
epitelet spaltingen skjer, inndeles sykdom-
men i pemphigus vulgaris, pemphigus vege-
tans, pemphigus foliaceus og pemphigus
erythematosus. De to sistnevnte er rene hud-
sykdommer, mens pemphigus vegetans opp-
fattes som en sjelden variant av pemphigus
vulgaris. Selv om pemphigus vulgaris er den
hyppigst forekommende varianten, er tilstan-
den sjelden, med en årlig insidens på 0,1–0,5
tilfeller per 100 000 individer (4). Den ram-

! Hovedbudskap

■ Mange sykdommer kan affisere 
både hud og munnslimhinne, men den 
kliniske presentasjonen er ofte ulik

■ Hudaffeksjonen kan komme forut for 
slimhinneforandringene og omvendt

■ Histologisk undersøkelse og immun-
fluorescensundersøkelse er viktige 
hjelpemidler i diagnostikken
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mer oftest personer mellom 40 og 60 år, men
kan forekomme i alle aldersgrupper.

Hos et flertall av pasientene debuterer pem-
phigus vulgaris med munnhulelesjoner, hyp-
pigst i kinnslimhinnen, mens hudforandringe-
ne gjerne tilkommer flere måneder senere (5,
6). Andre slimhinner, som i pharynx, larynx,
oesophagus, conjunctiva og anogenitalt, affi-
seres i varierende grad. Tilstanden er alvorlig
med høy morbiditet og var tidligere forbundet
med svært høy mortalitet (70–90 %), sekun-
dært til infeksjoner, ernæringsproblemer og
væske-/elektrolyttforstyrrelser. Moderne im-
munsuppressiv behandling har redusert mor-
taliteten til under 10 % (4), men gir hyppige
og alvorlige bivirkninger.

Paraneoplastisk pemfigus
Paraneoplastisk pemfigus er en sjelden til-
stand som forekommer hos pasienter med
malign grunnlidelse, som oftest av lymfoid
type. Hudforandringene kan ha et mer varie-
rende utseende enn ved pemphigus vulgaris.
Munnslimhinnen er oftest affisert, og andre
slimhinner kan også være det. Histologiske
prøver og funn ved immunfluorescens-
undersøkelse er mer variable enn ved pem-
phigus vulgaris. Tilstanden er behandlings-
resistent, og prognosen er dårlig og dels
avhengig av grunnsykdommen (7).

Bulløst pemfigoid
Bulløst pemfigoid debuterer gjerne på huden
med sterkt kløende, urticarialiknende eksan-
tem og etter hvert danning av store, spente
blemmer på normal eller erytematøs hud,
ofte på fleksorsteder (fig 1). Tilstanden er
vanligere enn pemphigus vulgaris og fore-
kommer hyppigst hos eldre. Hos opptil en
tredel av pasientene er det også slimhinne-
affeksjon oralt (1, 5) eller anogenitalt. Selv
om blemmene i munnslimhinnen sitter
dypere enn ved pemphigus vulgaris, sprek-
ker de lett og etterlater seg sviende erosjoner
(fig 2). Tilheling skjer uten arrdanning. Pa-
togenesen omfatter danning av autoantistoff
mot proteiner i basalmembranen, noe som
medfører subepitelial blemmedanning. His-
tologiske prøver og immunfluorescensun-
dersøkelse viser typiske funn (tab 1). Bulløst
pemfigoid preges av betydelig morbiditet,
men prognosen er god. Tilstanden kan oftest
kontrolleres ved hjelp av lokale eller syste-
miske steroider.

Slimhinnepemfigoid
Slimhinnepemfigoid (sikatrisielt pemfigoid)
er en sjelden tilstand som alltid involverer
munnslimhinnen og conjunctiva, men andre
slimhinner affiseres også i varierende grad.
Blemmene i munnslimhinnen er gjerne stør-
re enn ved bulløst pemfigoid. De etterlater
seg smertefulle erosjoner som typisk tilheler
med arrdanning. Sammenvoksninger mel-
lom øyelokk og øyeeple (symblepharon) er
en fryktet komplikasjon som kan føre til
blindhet. Hudaffeksjon forekommer hos
30–50 % av pasientene, oftest i hode-hals-

regionen og øverst på truncus (5, 6). Pasien-
tene er typisk eldre kvinner.

Også ved denne tilstanden dannes det
autoantistoffer mot proteiner i basalmem-
branen, men ikke de samme som ved bulløst
pemfigoid. Histologiske prøver og immun-
fluorescensundersøkelse viser like funn ved
begge tilstander (tab 1).

Slimhinnepemfigoid er mer behandlings-
resistent enn bulløst pemfigoid. Risikoen for
alvorlige komplikasjoner rettferdiggjør en
mer aggressiv immunsuppressiv terapi (8).

Epidermolysis bullosa acquisita
Dette er en sjelden autoimmun sykdom. Det
dannes antistoffer mot kollagen VII i basal-
membransonen, og histologisk finnes sub-
epitelial blemmedanning. Det kliniske bildet
minner om det man ser ved hereditær epider-
molysis bullosa. Tilstanden er ofte resistent
mot immunsuppressiv behandling (9).

Dermatitis herpetiformis
Dermatitis herpetiformis er en ikke uvanlig
autoimmun sykdom som i de aller fleste til-
feller er forbundet med glutensensitiv ente-
ropati (cøliaki). Sykdommen forekommer
hos voksne i alle aldersgrupper. Patogenesen
er ukjent (10). Hudforandringene domineres
typisk av regionalt utbredte, grupperte, ofte
intenst kløende vesikler og blemmer. Hos
0–70 % av pasientene utvikles det etter
hvert erosjoner i munnslimhinnen (5). His-
tologiske prøver og immunfluorescensun-
dersøkelse viser typiske funn (tab 1). Dap-
son og glutenfri diett er viktigste behand-
lingstiltak. Prognosen er god.

Lineær IgA-dermatose
Dette er en sjelden autoimmun sykdom som
forekommer både hos små barn (sykdommen
ble tidligere betegnet som «chronic bullous
disease of childhood») og hos voksne. Det
kliniske bildet kan minne om dermatitis her-
petiformis, men tilstanden er ikke assosiert
med glutenintoleranse. Slimhinneforandrin-
ger finnes hos opptil 50 % av pasientene og
varierer fra overflatiske erosjoner til mer om-
fattende orale forandringer. Konjunktival af-
feksjon forekommer (6). Histologiske prøver
viser subepitelial blemmedanning som ved
dermatitis herpetiformis, mens funn ved im-

munfluorescensundersøkelse er typisk for
tilstanden (tab 1). Dapson og systemiske ste-
roider er aktuelle behandlingstiltak. Progno-
sen er oftest god.

Andre blemmedannende tilstander
Erythema multiforme
Erythema multiforme er en nokså vanlig
forekommende, akutt inflammatorisk syk-
dom som affiserer hud (erythema multifor-
me minor, 80 %), eventuelt hud og slimhin-
ner (erythema multiforme major, 20 %). Til-
standen er i de fleste tilfeller trigget av
infeksjon, hyppigst med herpes simplex-
virus. Hos noen pasienter forekommer resi-
diverende utbrudd.

Patogenesen er ikke endelig avklart, og
både immunkompleksmekaniser og forsin-
ket hypersensitivitet diskuteres. Det histolo-
giske bildet er typisk. Hudaffeksjonen ved
minorvarianten domineres av klassiske ko-
kardelesjoner med symmetrisk utbredelse på
distale deler av ekstremitetene. Initialt ses en
erytematøs papel, og etter hvert utvikles ko-
karden med et mørkt sentrum omgitt av en
blekere sone og utenfor denne en rødlig
sone. Blemmedanning forekommer i alvorli-
gere tilfeller. Ved erythema multiforme ma-
jor er pasienten allment påvirket, og i tillegg
til hudaffeksjonen foreligger orale, konjunk-

Ramme 1

Arvelige sykdommer som kan 
affisere hud og munnslimhinne 
(acrodermatitis enteropatica finnes 
også i akkvirert form)

■ Epidermolysis bullosa-sykdommene

■ Pseudoxanthoma elasticum

■ Acrodermatitis enteropatica

■ Ektodermal dysplasi-sykdommer

■ Dyskeratosis follicularis

■ Dyskeratosis congenita

■ Ehlers-Danlos’ syndrom

■ Incontinentia pigmenti

■ Pachyonychia congenita

Tabell 1 Immunfluorescensundersøkelse ved viktige inflammatoriske hud- og slimhinnesyk-
dommer med bruk av direkte immunfluorescensteknikk på frysesnitt fra ferskt vev

Sykdom Nedslag Lokalisasjon

Pemfigus IgG og/eller C3, ev. IgA Intercellulært i epitel
Paraneoplastisk pemfigus IgG og/eller C3 Intercellulært i epitel og i basal-

membransonen
Bulløst pemfigoid IgG og/eller C3 Basalmembransonen (lineært)
Slimhinnepemfigoid IgG og/eller C3 Basalmembransonen (lineært)
Dermatitis herpetiformis IgA, ev. IgM og/eller C3 Bindevevets papillspisser (granulært)
Lineær IgA-dermatose IgA, ev. IgG, IgM og/eller C3 Basalmembransonen (lineært)
Lichen planus Fibrinogen Basalmembransonen, strekker seg 

flammeformet inn i bindevevet
Lupus erythematosus IgG, ev. IgM og C3 Basalmembransonen
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tivale og ofte genitale lesjoner. I munnslim-
hinnen karakteriseres sykdommen av sår-
danning, varierende fra solitære aftøse lesjo-
ner til multiple overflatiske ulcerasjoner.
Alle områder av munnslimhinnen kan være
affisert.

Prognosen ved erythema multiforme er
god, og forandringene går som oftest tilbake
i løpet av 2–4 uker. Alvorlige tilfeller krever
innleggelse i sykehus for systemisk steroid-
behandling.

Stevens-Johnsons syndrom 
og toksisk epidermal nekrolyse
Disse betegnelsene har tradisjonelt vært be-
nyttet om tilstander som er oppfattet som
særlig alvorlige varianter av erythema mul-
tiforme. Nyere litteratur anfører derimot at
erythema multiforme er en egen entitet som

er patogenetisk, histologisk, klinisk og pro-
gnostisk forskjellig fra Stevens-Johnsons
syndrom og toksisk epidermal nekrolyse
(11). Hos barn er stafylokokkindusert sub-
korneal hudløsning (SSSS) en viktig diffe-
rensialdiagnose.

Stevens-Johnsons syndrom og toksisk
epidermal nekrolyse er typisk utløst av
medikamenter som antiepileptika, antiflo-
gistika, allopurinol og enkelte antibiotika.
Det er alltid affeksjon av både hud og slim-
hinner. Klassiske kokardelesjoner forekom-
mer ikke. I huden ses akutt nekrose ledsaget
av blemmedanning og epidermolyse. Ved
førstnevnte omfatter epidermolysen mindre
enn 10 % av kroppsoverflaten, ved toksisk
epidermal nekrolyse mer enn 30 %. Erosive
og hemoragiske lesjoner samt ødem preger
slimhinnene i munn, øyne, øvre luftveier,

oesophagus og anogenitalt. Øyeaffeksjonen
kan føre til blindhet. Pasienter med alvorlig
Stevens-Johnsons syndrom og toksisk epi-
dermal nekrolyse krever intensiv medisinsk
behandling, gjerne i brannskadeavdeling.

Andre inflammatoriske tilstander
Lichen planus
Lichen planus er en inflammatorisk hud- og
slimmhinnesykdom. Tilstanden er hyppig,
med en prevalens på 0,3–2 % (12, 13). Syk-
dommen rammer middelaldrende, kvinner
hyppigere enn menn. Kutan lichen planus er
den vanligste kliniske formen, mens den
orale varianten står for 15–35 % av tilfellene.
Slimhinneaffeksjon forekommer hos opptil
65 % av pasientene med kutan lichen planus,
og motsvarende finnes hudforandringer hos
15–30 % av dem med oral sykdom (14).

De klassiske hudforandringene er kantete
rødligblå papler med glinsende overflate,
ispedd tynne hvite linjer (Wickhams striae).
Lesjonene sitter tett der huden har vært ska-
det (Köbners fenomen). Predileksjonsstede-
ne er underarmenes volarsider og leggene
(fig 3). Sterk kløe krever oftest behandling
med lokale eller systemiske steroider, men
prognosen er uansett god med spontan tilba-
kegang av symptomene hos de fleste i løpet
av 1–2 år.

Oralt manifesterer tilstanden seg med
flere ulike kliniske former, hvorav de vik-
tigste er retikulær og erosiv lichen planus.
Blandingsbilder forekommer hyppig. Den
retikulære formen er vanligst og karakteri-
seres av et nettverk av hvite streker, oftest
symmetrisk i kinnslimhinnene, tilsvarende
Wickhams striae på hud (fig 4). Tungeslim-
hinne, gingiva og lepper kan også være affi-
sert. Ved erosiv oral lichen planus finner
man sårdanning og betydelig inflammasjon
og dermed sterkere symptomer (svie, smer-
ter, vansker med fødeinntak) enn ved den
retikulære formen. Øsofageal affeksjon
forekommer. Oral lichen planus er ofte be-
handlingsresistent, men på sikt er spontan
remisjon hyppig. Verdens helseorganisasjon
har karakterisert tilstanden som prekankrøs,
selv om det hersker uenighet om dette blant
forskere (14, 15). Genitale slimhinnelesjo-
ner forekommer hyppig (ca. 25 %) ved både
kutan og oral lichen planus.

Typiske funn ved histologiske prøver og
immunfluorescensundersøkelse er viktig for
å skille lichen planus fra andre lichenoide
tilstander i hud og slimhinner, deriblant
lichen sclerosus et atrophicus (tab 1). Geni-
tale slimhinnelesjoner er kardinalfunnet ved
sistnevnte. Hudlesjoner finnes hos 15–20 %
av pasientene, mens oral affeksjon er uvan-
lig (16). Lichenoide lesjoner i munnslim-
hinnen kan også ses ved irritativ og kontakt-
allergisk stomatitt og ved transplantat-mot-
vert-sykdom (graft versus host disease;
GVHD). Disse kan i enkelte tilfeller ha et
histologisk bilde som er sammenfallende
med oral lichen planus. Kliniske funn vil da
være avgjørende for diagnosen.

Figur 1 Bulløst pemfigoid i hud. Foto Hauke-
land Universitetssjukehus

Figur 2 Bulløst pemfigoid med intakt blemme 
oralt. Foto Bjarte Grung

Figur 4 Retikulær oral lichen planus. Foto 
Bjarte Grung

Figur 3 Lichen planus i hud. Foto Bjarte Grung
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Psoriasis
Psoriasis er en vanlig forekommende til-
stand, med prevalens på 1,5–2,5 % i vår del
av verden. De fleste regner psoriasis som en
isolert hudsykdom, med eller uten leddsym-
ptomer, men flere forfattere omtaler orale
lesjoner som en del av sykdomskomplekset
(5, 17). En rekke studier viser overhyppighet
av geografisk og fissurert tunge, ikke minst
ved pustuløs psoriasis. Iblant kan man også
finne histologisk påviste psoriatiske lesjoner
i andre deler av munnslimhinnen.

Andre sykdommer som affiserer 
hud og munnslimhinne
Behçets sykdom
Behçets sykdom er en inflammatorisk mul-
tiorgansykdom som kjennetegnes av resi-
diverende orale og genitale ulcerasjoner,
uveitt og hudsymptomer i form av erythema
nodosum, pseudofollikulitt og akneiforme
lesjoner. Positiv kutan patergitest, dvs. pus-
teldanning etter nålestikk i huden, er hyppig,
noe som kan brukes diagnostisk. Andre or-
ganer affiseres i varierende grad. Etiologien
er ukjent. Sykdommen debuterer typisk i
ung voksen alder, og begge kjønn rammes
i lik grad. Tilstanden er ikke uvanlig i deler
av Midtøsten, der det angis prevalenstall på
80–370 per 100 000 innbyggere (18), men
er sjelden hos oss.

Munnhulelesjonene består av aftøse ulce-
rasjoner som ikke kan skilles fra dem ved
«vanlig» aftøs stomatitt. Hudbiopsi kan vise
vaskulitt i små kar, men er gjerne lite spesi-
fikk. Man har liten nytte av immunfluor-
escensundersøkelse og måling av kjerne-
antistoffer i blod. Behandling med lokale
steroider er ofte tilstrekkelig i lette tilfeller,
mens multiorganaffeksjon krever systemisk
immunsuppresjon. Prognosen er god i de
fleste tilfeller, men yngre menn kan noen
ganger utvikle alvorlig sentralnervøs vasku-
litt som medfører betydelig morbiditet og
mortalitet (18).

Lupus erythematosus
Lupus erythematosus er en relativt hyppig
forekommende autoimmun sykdom som
kan være primært systemisk eller lokalisert
til hud som diskoid lupus erythematosus.
Mellomformer som subakutt kutan lupus
erythematosus forekommer også. Histolo-
giske prøver og immunfluorescensundersø-
kelse (tab 1) viser typiske forandringer, og
ved systemisk lupus erythematosus står på-
visning av kjerneantistoffene ANA og anti-
DNA sentralt i diagnostikken. Den systemis-
ke varianten forekommer typisk hos yngre
kvinner, mens forekomsten av diskoid lupus
viser større variasjon når det gjelder kjønn
og alder. Økt følsomhet for lys er vanlig ved
lupus erythematosus, og hudforandringene
forekommer gjerne på lyseksponerte områ-
der, typisk som «sommerfuglutslett» i ansik-
tet. Mens utbredt, hissig og lett skjellende
erytem er vanlig ved systemisk sykdom, pre-
ges den diskoide varianten av infiltrerte

plakk med fastsittende skjelling og sentral
atrofi.

Orale manifestasjoner forekommer hos
opptil 80 % av pasientene med systemisk
lupus (19), sjeldnere ved kutan sykdom. Le-
sjonene i munnslimhinnen består av ulcera-
sjoner eller erytematøse plakk med hvitlige
striae som radierer fra periferien. Kinnslim-
hinne, gingiva og leppe er oftest affisert. Pa-
sienter med systemisk lupus erythematosus
krever særlig oppmerksomhet ved behand-
ling hos tannlege (19). Behandlingen om-
fatter lokale og systemiske steroider, anti-
malariapreparater og systemiske immun-
suppressive midler. Prognosen er utmerket
ved diskoid lupus, variabel ved systemisk
sykdom.

Autoimmune sykdommer som sklero-
dermi og dermatomyositt kan også gi sym-
ptomer fra både hud og munnslimhinne,
men omtales ikke nærmere.

Diskusjon
Med unntak av lichen planus, erythema mul-
tiforme og lupus erythematosus er de be-
skrevne tilstandene sjeldent forekommende.
Mens hudforandringene ofte er typiske, spil-
ler de orale lesjonene på et mindre register,
noe som kan gi diagnostiske problemer i de
tilfeller hvor munnhuleforandringene forut-
går de kutane. Det er også viktig å være opp-
merksom på at blemmer i munnslimhinnen
brister lett og kan etterlate erosive sårflater
som eneste funn. Biopsier til vanlig histo-
logisk undersøkelse og immunfluorescens
(tab 1) spiller da en viktig rolle.

Hudbiopsi er en teknikk som beherskes
av de fleste leger. Biopsering med hudstanse
4 mm eller større gir oftest et godt resultat.
Biopsi fra munnslimhinne utføres oftest
av spesialister i kjevekirurgi og munnhule-
sykdommer, oral medisin og kirurgi, perio-
donti eller øre-nese-halssykdommer. Biop-
sier til immunfluorescensundersøkelse må
sendes som ferskt vev og etter spesielle
rutiner.

Behandlingen ved sykdommer i munn-
slimhinnen er oftere enn ved hudsykdommer
rent symptomatisk. På det norske markedet
finnes kun ett lokalt steroidpreparat som er
ment for bruk ved orale lesjoner (Kenacort-T
munnsalve). Alvorlig inflammatorisk syk-
dom som affiserer munnslimhinnen indiserer
ofte bruk av systemiske immunmodulerende
eller immunsuppressive medikamenter.

Ettersom diagnostikk og behandling av
tilstander som affiserer hud og munnslim-
hinne, ofte er krevende, og siden mange av
sykdommene er sjeldne, er det ønskelig at
spesielt interesserte og kompetente spesia-
listmiljøer tar hånd om slike pasienter. I til-
legg til at nær kontakt mellom kliniker og
patolog er essensielt, er dette et område
som ligger vel til rette for et samarbeid
mellom medisinske og odontologiske spe-
sialiteter.

Manuskriptet ble godkjent 2.11. 2005.
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Sammendrag

I denne artikkelen omtales noen hyppig 
forekommende orale manifestasjoner 
som er assosiert med HIV-infeksjon. 
Oral candidiasis, hårete leukoplaki, nek-
rotisk gingivitt og periodontitt kan være 
første tegn på HIV-infeksjon eller tegn 
på sykdomsprogrediering, og nesten 
alle HIV-infiserte pasienter vil få orale 
symptomer og forandringer.

Leger og tannleger spiller en viktig rolle 
i tidlig diagnose av HIV-infeksjon og 
med hensyn til å gjenkjenne tegn på 
sykdomsprogrediering. Bare gjennom 
økt kunnskap hos leger og tannleger 
vil man få presise diagnoser som kan 
danne grunnlag for adekvat behandling.

Engelsk sammendrag finnes i artikkelen 
på www.tidsskriftet.no
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Det er kjent at HIV-infeksjon er forbundet
med høyere forekomst av spesielle former
for orale sykdommer med bakteriell, fungal
eller viral etiologi. Orale manifestasjoner
kan være første tegn på slik infeksjon og er
ofte forbundet med progrediering og forver-
ring av sykdommen (1). De fleste HIV-infi-
serte pasienter får orale symptomer og for-
andringer på et tidspunkt under sykdommen
og disse ses ofte tidlig i sykdomsforløpet
(1–9). Opportunistiske infeksjoner med
Candida albicans og herpes simplex- virus
er svært vanlig. Videre er et bredt spekter
med periodontale sykdommer rapportert
hyppig forekommende hos HIV-infiserte
pasienter (3, 8–19). Dette gjelder både van-

lige former for gingivitt og periodontitt, og
mindre konvensjonelle former som er mer
aggressive. Aggressiv periodontitt er ofte
assosiert med progrediering av HIV-infek-
sjonen og en forverring av pasientens im-
munstatus.

Nye terapiregimer ved HIV-infeksjon har
resultert i høynet livskvalitet og bedre pro-
gnose for infiserte pasienter. Likevel er det
ingen kurativ behandling for HIV-infeksjon.
Viruset kan etter en tid hos noen pasienter
utvikle motstandsdyktighet mot behandlin-
gen. Dette kan resultere i ytterligere svek-
king av immunapparatet og videre progre-
diering av HIV-infeksjonen. Bedre behand-
ling gir økt levetid og antallet personer med
HIV-infeksjon forventes å øke i årene som
kommer. Flere av disse vil søke lege- og
tannlegehjelp og derfor er det viktig at vi kan
gjenkjenne de mest hyppige orale manifes-
tasjoner ved denne sykdommen.

Målsettingen med artikkelen er å omtale
de mest vanlig forkommende orale manifes-
tasjonene ved HIV-infeksjon.

Candidiasis
Oral candidiasis er oftest forbundet med
arten Candida albicans. En rekke faktorer
predisponerer pasienter for candidiasis:
alder (spedbarn/alderdom) antibiotikaterapi,
immunsuppressiv medisinering, munntørr-
het, anemi, metabolske forstyrrelser og pri-
mær og ervervet immunsvikt. Oral candi-
diasis er vanlig hos HIV-infiserte pasienter
og opptrer hos opptil 70 % (1–3, 6, 7). Dette
er rapportert om det akutte stadiet ved HIV-
infeksjon, men opptrer hyppigst ved fallen-
de CD4-tall i senere stadium av infeksjonen.

Det kliniske bildet av oral candidiasis er
variert. Den vanligste uttrykksformen er
pseudomembranøs og erytematøs candidiasis
(fig 1a, b) som begge kan være indikasjon på
sykdomsprogrediering og utvikling av AIDS
(1–3, 6, 7). Pasientene forteller om en bren-
nende følelse i munnen og smaksendringer.
Videre ses angulær keilitt (munnviksragader
med oppvekst av C albicans) hyppig hos HIV-
positive personer og lar seg lett diagnostisere
(fig 1c). HIV-infiserte pasienter kan også
fremvise en spesiell form for gingivitt som
kalles lineært gingivalt erytem (fig 1d), som
er rapportert å skyldes C albicans-infeksjon
(13–14). Denne spesielle gingivitten misten-
kes også å være forløper for nekrotisk peri-
odontitt (14) (fig 1g, fig 2).

Pseudomembranøs candidiasis (trøske)
opptrer som hvite, kremaktige flekker som
iblant konfluerer til tette belegg på oral

mucosa (fig 1a). De hvitlige forandringene
består av overvekst av sopphyfer blandet
med deskvamerte epitelceller og lar seg
skrape av og etterlater en rødlig, lettbløden-
de slimhinneoverflate. Denne typen candi-
diasis kan opptre alle steder i munnhulen og
i pharynx.

Ved erytematøs candidiasis ses en uskarpt
avgrenset rødlig slimhinneoverflate av for-
skjellig størrelse, og iblant forekommer en
intens svie og brenning (fig 1b). Oftest ses
denne typen i ganen eller på tungeryggen og
i kombinasjon med den pseudomembranøse
typen.

Angulær keilitt opptrer som hissige, rød-
lige ulcerasjoner og sprekkdanning i munn-
viken unilateralt eller bilateralt (fig 1c).

Candidiasis diagnostiseres klinisk og ved
påvisning av gjærceller og pseudohyfer i ut-
stryk eller i biopsi. C albicans kan også dyr-
kes i spesifikke medium slik som Sabou-
rauds agar eller på blodagar. Oral candidia-
sis kan behandles systemisk eller lokalt.
Både erytematøs og pseudomembranøs oral
candidiasis er ofte forbundet med fallende
CD4-tall og progrediering av HIV-infek-
sjonen med utvikling av AIDS (1–3). HIV-
pasienter har en økt ekspresjon av det anti-
fungale proteinet kalprotektin i oralt gin-
givalt epitel, noe som ytterligere underbyg-
ger denne pasientgruppens predisposisjon
for oral candidainfeksjon (fig 1h) (20).

Herpes simplex
Herpes simplex-virus forårsaker både pri-
mære og sekundære residiverende infeksjo-
ner i munnhulen (fig 1f). Primær herpetisk
gingivostomatitt opptrer hyppigst hos barn
og unge voksne. Etter primærinfeksjonen
blir viruset liggende latent i ganglion trige-
minale. Residiverende infeksjon opptrer i
alle aldersgrupper både ekstra- og intraoralt.
Residiverende herpes labialis opptrer som

! Hovedbudskap

■ Symptomer på HIV-infeksjon opptrer 
ofte i munnhulen

■ Nekrotiserende periodontitt og oral 
candidiasis kan være tegn på progre-
diering og forverring av en HIV-infek-
sjon

■ Leger og tannleger bør kjenne til 
de hyppigste orale manifestasjonene 
av HIV-infeksjon
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små vesikler med tyntflytende væskeinn-
hold og som rumperer og danner små skor-
per. Ved intraoral herpesinfeksjon fremkom-
mer små smertefulle vesikler som rumperer
og etterlater punktformige, fibrindekkede,
velavgrensede nesten utstansede ulcerasjo-
ner som kan konfluere. Sårene tilheler som
oftest i løpet av 7–10 dager. Intraoral her-
pesinfeksjon opptrer vanlivis på keratinisert
ikke-bevegelig slimhinne og oftest i den
harde gane og på gingiva, men kan også opp-
tre på tungen.

Ved hjelp av monoklonale antistoffer kan
man differensiere mellom herpes simplex
type 1 og type 2 på utstryk fra lesjonene. Resi-
diverende herpes simplex-infeksjon opptrer
hyppigere og mer aggressivt hos HIV-infiser-
te pasienter enn hos ellers friske. Sårene kan
være mer smertefulle og ha lengre tilhelings-
tid ved HIV-infeksjon. Det er ingen kjent
sammenheng mellom herpes og progredie-
ring av HIV-infeksjon (4) men reaktivering av
herpesinfeksjoner antas å kunne forverre Hiv-
infeksjonen på grunn av økt virusreplikasjon,
og det er derfor viktig å behandle dem.

Herpes zoster
Herpes zoster er reaktivering av varicella
zoster-virus og kan blant annet ramme ansikt
og munnhule. Sykdommen opptrer hyppigst
hos eldre og personer som er immunsuppri-
merte. Etter en prodromal smertefase bryter
det ut multiple små vesikler på ansiktshud,
lepper og oral mucosa. Herpes zoster opptrer
så godt som alltid unilateralt og er begrenset
til den affiserte nervebanes utbredelse som
for eksempel n. ophthalmicus, n. maxillaris
og n. mandibularis fra n. trigeminus.

På huden dannes skorper, mens i munn-
hulen kan ulcerasjonene smelte sammen og
danne større sår. Oftest rammes fast gingiva,
og tannpine kan derfor være et tidlig sym-
ptom. Infeksjonens kliniske utseende og ut-
bredelse er patognomonisk. Nevrologiske
symptomer med intense smerter kan etterføl-
ge herpes zoster og kan bestå lenge etter at
infeksjonen er over (postherpetisk nevralgi).

Andre virale infeksjoner
Forandringer assosiert med humant papil-
lomvirus (HPV) opptrer ofte på hud og slim-
hinner hos HIV-infiserte personer. Det er
ingen kjent sammenheng mellom humant
papillomvirus og progrediering av HIV-in-
feksjon. Imidlertid har forbedret HIV-terapi
(høyaktiv antiretroviral terapi; HAART) økt
forekomsten av HPV-infeksjon i munnhulen
hos HIV-infiserte personer.

Cytomegalovirusinfeksjon i munnslim-
hinnen er rapportert (5). Sårene kan opptre
overalt i munnhulen og blir lett forvekslet
med after og nekrotisk periodontitt. Cyto-
megalovirussår fremstår som nekrotiske
med en hvit halo. Utstansede intraorale ulce-
rasjoner som tilheler dårlig, kan være tegn
på disseminert cytomegalovirusinfeksjon
hos HIV-infiserte personer, og disse bør der-
for utredes for dette.

Håret leukoplaki fremstår som hvite,
korrugerte, ikke-avskrapbare forandringer
fremkalt på tungens lateralrender, men kan
forekomme i kinnslimhinne og i den bløte
gane (fig 1e). Benevnelsen håret leukoplaki
kommer av at man i slimhinnesnitt fra kor-
rugerte tungeforandringer så epitelstrukturer
i tverrsnitt som hårliknende projeksjoner.
Ulykkeligvis benyttes benevnelsen leuko-
plaki, som egentlig bør reserveres for en hvit
prekankrøs forandring. Håret leukoplaki har
intet kjent prekankrøst potensial. Forand-
ringen opptrer hos 20 % av pasienter med
asymptomatisk HIV-infeksjon, og fore-
komsten øker med fallende CD4-tall (6).
Håret leukoplaki er en indikasjon på HIV-in-
feksjon eller annen bakenforliggende im-

munsvikt, som for eksempel ved immun-
suppressiv medikamentell behandling etter
transplantasjoner. Håret leukoplaki er korre-
lert med raskere progrediering av HIV-in-
feksjonen og ofte med utvikling av AIDS
(7). Forandringen er forbundet med reakti-
vering av latent Epstein-Barr-virus, som kan
påvises i lesjonene. Lesjonene opptrer hyp-
pigst unilateralt eller bilateralt på tungen og
kan spre seg slik at hele tungeryggen dekkes.
Håret leukoplaki er ofte candidainfisert,
men gir vanligvis ingen symptomer og kre-
ver ingen behandling. Antiviral og antimy-
kotisk behandling kan redusere forandrin-
gene. Tilfeller av full remisjon av håret leu-
koplaki er rapportert. En definitiv diagnose
av håret leukoplaki krever påvisning av

Figur 1 Noen orale manifestasjoner ved HIV-infeksjon: Pseudomembranøs candidiasis (a), 
erytematøs candidiasis (b), angulær cheilitt (c), lineært gingivalt erytem (d), hårete leukoplaki (e), 
sekundær residiverende herpes simplex (f), nekrotiserende og ulcererende gingivitt (NUG) (g), 
og ekspresjon av det antifungale proteinet kalprotektin (grønt) i oralt gingivalt epitel og nøytrofile 
granulocytter (rødt). Cellekjerner er farget blått, og hvite områder (rødt, grønt og blått) indikerer 
kalprotektin produserende nøytrofile granulocytter (h). Figur 1h er gjengitt med tillatelse fra Myint 
og medarbeidere (20) og tidsskriftet AIDS
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Epstein-Barr-virus og bør alltid følges opp
med tanke på bakenforliggende HIV-infek-
sjon.

Bakterielle infeksjoner
HIV-infeksjon er forbundet med høyere
forekomst av spesielle former for gingivale
og periodontale sykdommer som sjelden
opptrer hos systemisk friske personer, slik
som lineært gingivalt erytem, nekrotise-
rende ulcerøs gingivitt og periodontitt
(8–12). Nekrotiserende periodontale syk-
dommer (fig 2) er funnet å være assosiert
med graden av pasientens immunsvikt. Pre-
valensen blant asymptomatiske HIV-positi-
ve pasienter er lav (< 0,5 %), men kan stige
opp mot 10 % med progrediering av HIV-
infeksjonen (13–15).

Flere studier har vist at HIV-positive pa-
sienter har økt mottakelighet for kroniske
gingivale og periodontale sykdommer sam-
menliknet med HIV-negative personer (8).
Prevalensen av periodontalt festetap (tap av
tannens støttevev), lommedanning, blødning
og suppurasjon er høyere hos HIV-positive
pasienter sammenliknet med HIV-negative
personer (11, 12, 16, 17). Progredieringen av
preeksisterende periodontitt er funnet å være
signifikant raskere hos HIV-positive pasien-
ter (18). Periodontalt festetap er også mer
markert og avansert i de senere stadier av
HIV-infeksjonen (12–19). Lavt antall CD4-
positive T-lymfocytter i perifert blod har
også vist seg å være signifikant assosiert
med periodontalt festetap og dets utstrek-
ning og alvorlighetsgrad (11, 12, 17).

Neoplasmer
Kaposis sarkom er en malign tumorform ut-
gående fra karstrukturer og som intraoralt

kan opptre primært eller som metastaser
(21). Kaposis sarkom, som oftest opptrer
hos menn, fremstår som røde, blå eller pur-
purfargede flekker eller tumorer. De kan
være flate eller hevet, opptre enkeltvis eller
flere sammen. De sees oftest i den hårde
gane, men kan opptre alle steder i munn-
hulen. Humant herpesvirus 8 er satt i sam-
menheng med Kaposis sarkom. Tumor må
skilles fra hematomer, hemangiomer, pyo-
gent granulom og pigmentforandringer i
slimhinnen. Diagnosen gjøres histologisk.

Diffuse, udifferensierte non-Hodgkins
lymfomer er maligne tilstander som ofte er
assosiert med HIV-infeksjon. Lymfomene
kan opptre alle steder i munnhulen og invol-
vere både mucosa og underliggende beinvev
(22). Lesjonene kan fremstå som faste,
smertefrie hevelser som kan være rødlige og
ulcererte. Diagnose gjøres histologisk.

Xerostomi
HIV-assosiert spyttkjertelsykdom er beskre-
vet hos HIV-infiserte pasienter og er karakte-
risert ved hevelse i spyttkjertler, spesielt glan-
dula parotis, og/eller munntørrhet. Utvikling
av lymfoepiteliale cyster i spyttkjertler bør
differensieres fra solide tumorer. I tillegg tar
ofte HIV-infiserte pasienter medisiner som
kan påvirke spyttsekresjonen. Hyposalivasjon
i seg selv øker risikoen for orale sykdommer
som for eksempel candidiasis og karies. Sa-
livastimulerende midler som sukkerfri tygge-
gummi og smørende midler kan hjelpe i slike
situasjoner; det samme kan bruk av fluorider
i tannkrem og skyllevæske.

Idiopatisk trombocytopeni
HIV-assosiert trombocytopeni er beskrevet i
flere rapporter (3, 23). Orale forandringer

kan være den første manifestasjonen på den-
ne tilstanden. Petekkier, ekkymoser og he-
matomer kan opptre på alle orale slimhinner.

Diskusjon
Oral candidiasis er en vanlig forekommende
infeksjon hos HIV-positive pasienter. Preva-
lensen øker med fallende antall CD4-positi-
ve T-lymfocytter, og er hyppigst i senere sta-
dier av HIV-infeksjonen. C albicans som er
den vanligste etiologiske agens for oral can-
didiasis har vært foreslått som mulig årsak
til lineært gingivalt erytem og nekrotisk pe-
riodontitt hos HIV-positive (13, 14).

Vi har i våre studier funnet at HIV-positi-
ve pasienter med kronisk marginal peri-
odontitt har et inflammatorisk celleinfiltrat i
inflammert gingiva som ikke bare er foku-
sert mot periodontallommens bunn, men
også mot oralt epitel (20, 24, 25). Det var
også en signifikant økning i antall makrofa-
ger, mastceller, nøytrofile granulocytter og
plasmaceller hos HIV-positive med peri-
odontitt sammenliknet med HIV-negative
pasienter (20, 24, 25). Den store økningen i
antall leukocytter og den uvanlige lokalise-
ringen var uavhengig av stadium i HIV-in-
feksjonen. Det er mulig at en slik utbredelse
av celleinfiltratet kan predisponere for nek-
rotisk periodontitt hos denne pasientgrup-
pen. Vi har funnet en økt ekspresjon av
et antifungalt protein (kalprotektin) i oralt
epitel hos HIV-positive med periodontitt
(fig 1h). Dette kan tyde på en mulig infek-
sjon av gingiva og en brist i epitelbarrieren.
En massiv frigjøring av potente vevsdestruk-
tive mediatorer kan forårsake det horisontale
festetapet som ofte ses hos HIV-positive
pasienter (fig 2) (24, 25). Det siste kan ten-
kes skje ved bortfall av funksjonelle CD4-
positive T-lymfocytter, som er viktige regu-
latorceller i immunforsvaret, og kan forklare
den observerte korrelasjonen mellom lavt
antall CD4-positive T-lymfocytter og nekro-
tisk periodontitt hos denne pasientgruppen.

Det er viktig at både leger og tannleger
kjenner til de mest vanlige orale manifesta-
sjoner ved HIV-infeksjon, da dette er avgjø-
rende for å kunne stille tidlig diagnose av en
HIV-infeksjon og for å fange opp progredie-
ring og forverring av sykdommen. Dette er
grunnlaget for å kunne gi HIV-infiserte pasi-
enter riktig og adekvat behandling samtidig
som det kan være med på å opprettholde
eller bedre deres livskvalitet.

Manuskriptet ble godkjent 30.9. 2005.
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