Hvad skal genetik bruges til i
odontologien
M.O. LEXNER OG L. ALMER

Hvad kan tandlægen bruge genetik til i dagligdagen på klinikken? Hvilken forskel gør det, at en tandlæge ved noget om forskellige genetiske sygdomme?
I Norden går børn, unge og voksne jævnligt til tandlægen.
Tandlægerne udgør således en af de sundhedspersonalegrupper,
der hyppigst har kontakt til patienterne, og således kan tandlægerne spille en vigtig rolle i den tidlige diagnostik af forskellige
genetiske sygdomme.
Formålet med denne artikel er at gennemgå nogle genetiske
tilstande, der kan vise sig med meget milde kliniske, men dog
distinkte, orale og kraniofaciale symptomer. Det kan betyde, at
tandlægen kan medvirke til at diagnosticere disse patienter tidligere, hvilket kan være vigtigt for patientens forsatte behandling.
De tre genetiske tilstande, der vil blive gennemgået, er X-bundet hypohidrotisk ektodermal dysplasi, Ehlers-Danlos’ syndrom
og Klinefelters syndrom.

X-bundet hypohidrotisk ektodermal
dysplasi
Ektodermal dysplasi omfatter over 150 sjældne tilstande med
symptomer fra væv, der stammer fra ektoderm. Disse væv er hovedsageligt hår, hud, negle, tænder og kirtler (fx svedkirtler) (1).
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Den hyppigste form for ektodermal dysplasi er hypohidrotisk ektodermal dysplasi (HED), der har forskellige arvegange, men ens
fænotype (kliniske symptomer) (2).
Genetik
X-bundet HED, der har en fødselsfrekvens fra 1:10.000 til
1:100.000 (3, 4), skyldes mutation i EDA-genet, der er lokaliseret
i region Xq12-13.1. EDA-genet er normalt udtrykt i ektodermalt
væv og koder for proteinet ektodysplasin, som hører til tumor necrosis factor-superfamilien (5, 6).
På nuværende tidspunkt er der fundet over 85 mutationer i
EDA-genet (The Human Gene Mutations Base, Cardiff, UK).
X-bundene arvegang betyder, at hvis en afﬁceret mand får
børn med en rask kvinde, vil alle hans sønner blive raske, da de
arver hans raske Y-kromosom, mens alle hans døtre vil være bærere, da de arver det muterede X-kromosom (Fig. 1).

Figur 1. X betyder
X-kromosom med
mutation, mens X
betyder rask X-kromosom.

Når en kvindelig bærer får børn med en rask mand, er der 50%
risiko for at få en afﬁceret søn eller en datter, der er bærer af HED
(Fig. 2).

Figur 2. X betyder
X-kromosom med
mutation, mens X
betyder rask X-kromosom.
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Ved den X-bundne hypohidrotiske ektodermale dysplasi vil de
afﬁcerede drenge vise udtalte symptomer, mens der hos de kvindelige bærere ses en mildere, om end stærkt varierende grad af
symptomer pga. X-kromosominaktiveringen.
X-kromosom inaktivering er en dosisregulerende proces, der
sker i kvindens somatiske celler (ikke kønsceller), da kvinder har
to X-kromosomer og mænd kun ét. Ved denne hovedsageligt randomiserede proces, der sker meget tidligt i fostertilværelsen, vil
det ene X-kromosom blive inaktiveret i hver celle, og resultatet er
oftest et balanceret inaktiveringsmønster (50:50). I nogle tilfælde kan resultatet dog være et skævt inaktiveringsmønster
med ét af X-kromosomerne aktivt i hovedparten af cellerne (7)).
Kliniske symptomer hos afﬁcerede drenge
Generelle symptomer
Håret er ﬁnt, tørt og sparsomt på hoved og krop, mens skægvæksten oftest er normal. Huden er glat og tør pga. reduceret mængde
talgkirtler, og der ses ofte eksem. Antallet af svedkirtler er reduceret, og det medfører en nedsat evne til at svede og derved intolerance over for varme. Resultatet kan være feber ved let anstrengelse.
Ud over disse symptomer kan drenge have luftvejsproblemer
(fx tæthed i næsen, astma, hæshed og gentagne lungebetændelser), mellemørebetændelser og feberanfald i den tidlige barndom
(8, 9).
Kraniofaciale symptomer
Drenge med X-bundet HED har ofte ansigtstræk med frontal bossing og forsænket næserod, der medfører, at ansigtet synes lille
(10). Derudover ses reduceret ansigtshøjde, protruderede læber
og udtalt sulcus mentolabialis (11, 12) (Fig. 3).
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Figur 3. Dreng med X-bundet HED. Bemærk læberne, den reducerede
ansigtshøjde, forsænkede næserod, den udtalte sulcus mentolabialis og
hudproblemerne.

Orale symptomer
Der ses agenesi af de ﬂeste (hos nogen alle) primære og permanente tænder med et gennemsnit på 22 permanente tænder
(ekskl. 3. molar) og en spredning på 14-28 tænder. De mest stabile tænder er de centrale incisiver i overkæben, 1. molar i overkæben og underkæben samt hjørnetanden i overkæben. Agenesi
er mere udtalt i underkæben end i overkæben (Fig. 4).

Figur 4. (A) viser en afﬁceret dreng med agenesi og koniske permanente
overkæbeincisiver samt markant reduceret processus alveolaris. (B) viser
en ortopantomograﬁsk optagelse af samme patient. Her observeres de
pyramideformede rødder på de to molarer og den reducerede processus
alveolaris.

De fortænder, der er anlagt, har ofte afvigende kronemorfologi,
mens molarerne afviger i rodmorfologi med bl.a. pyramideformede eller taurodonte rødder (en tilstand, hvor pulpakammeret
er forstørret på bekostning af roden) (13). Processus alveolaris er
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markant reduceret i de tandløse områder (14) (se Fig. 4). Såvel
spytﬂow og som spytsammensætning er ændret. Spytsekretionen udgør 25% af det spytﬂow, der observeres i en kontrolgruppe
(15).
Kliniske symptomer hos kvindelige bærere
Få studier har undersøgt de generelle symptomer hos de kvindelige bærere. Symptomerne, der generelt er mildere og observeres
hos 60-70%, kan inkludere tyndt og/eller tørt hår på hoved og
krop samt varierende grad af tør hud og reduceret antal svedkirtler (16) ( Fig. 5).

Figur 5. Her ses variationen i de dentale symptomer hos kvindelige
bærere. (A) en kvindelig bærer, der ikke har agenesi af de permanente
tænder, (B) en kvindelig bærer med agenesi af 17 permanente tænder og
(C) en kvindelig bærer med agenesi af de ﬂeste primære og permanente
tænder.

Orale symptomer
Forekomsten af agenesi hos de kvindelige bærere er ni gange højere end observeret i normalbefolkningen. Gennemsnitligt ses
agenesi på ﬁre permanente tænder med en spredning fra 0 til 22
permanente tænder. Denne store spredning viser yderligere,
hvor varierende symptomerne er hos de kvindelige bærere. De
manglende tænder er oftest de laterale incisiver i overkæben, incisiverne i underkæben samt anden præmolar i over- og underkæbe. Det svarer til de tænder, der oftest mangler i normalbefolkningen.
Kvindelige bærere har en signiﬁkant forøget frekvens af afvigende krone- og rodmorfologi. Dette observeres fx som konisk
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Figur 6. Klinisk foto af en kvindelig bærer. Her observeres som eneste
afvigelse agenesi af +2 og en konisk krone på –2.

kronemorfologi på incisiver og pyramideformede eller taurodonte rødder på molarerne (Fig. 6). Derudover er tandstørrelsen
reduceret i både mesio-distal og facio-lingual retning (Lexner et
al. 2007).
Såvel spytﬂow som spytsammensætningen er ændret. Spytsekretionen er signiﬁkant reduceret i forhold til kontrolgruppen.
Hos 75% af en gruppe kvindelige bærere af HED er spytsekretionen blevet målt til under 0,.2 ml/min. (Lexner et al. 2007).
Ehlers-Danlos’ syndrom
Ehlers-Danlos’ syndrom (EDS) er en heterogen gruppe af arvelige bindevævslidelser med en fødselsfrekvens på 1:5.000 (17).
I 1986 forsøgte man at klassiﬁcere EDS (Berlin nosology), hvilket resulterede i ti undergrupper. Denne inddeling var dog ikke
speciﬁk nok og blev revideret i 1997 (Villefrance nosology). Her
klassiﬁceredes EDS i seks undergrupper efter arvegange, kliniske karakteristika (inddelt i major og minor symptomer), biokemiske og molekylære fund (17, 18).
De seks typer EDS er klassisk, hypermobil, vaskulær, kyphoscoliosis-, arthrochalasia- og dermatosparaxis-type. De første tre
er de hyppigst forekommende, mens de sidste tre er meget
sjældne (17).
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Genetik
EDS har overvejende autosomal dominant arvegang bortset fra
kyphoscoliosis- og dermatosparaxis-typerne, hvor arvegangen
er autosomal recessiv (18).
Karakteristisk for en autosomal dominant arvegang er, at
begge køn har lige stor risiko for at få den genetiske tilstand og
derved blive syge, samt at den kan overføres såvel til drenge som
piger modsat en X-bundet arvegang, hvor far-søntransmission
ikke er mulig. Derudover springes ingen generationer over, men
syndromet observeres over ﬂere generationer (19). Når en rask
forælder får børn med en syg forælder, vil gennemsnitligt 50% af
børnene arve det muterede allel og derved den genetiske tilstand
(Fig. 7).
Figur 7. Risikovurdering ved en autosomal
dominant arvegang. A
betyder rask allel og a
allel med mutation.

Det karakteristiske ved autosomal recessiv arvegang er, at den
modsat en dominant arvegang ikke observeres over ﬂere generationer, men til gengæld rammes ﬂere søskende i samme familie.
Forældrene er ofte indgifte.
Ved en autosomal recessiv arvegang er begge forældre bærere
af det muterede allel. Gennemsnitligt 25% af børnene vil være
raske, 50% vil være bærere og 25% vil være syge (19) (Fig. 8).
Figur 8. Risikovurdering ved en autosomal
recessiv arvegang. A
betyder rask allel og a
allel med mutation.
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Generelle symptomer
Der ﬁndes nogle gennemgående karakteristiske symptomer, som
varierer i sværhedsgrad mellem de forskellige typer EDS:
ÝÛ Hyperelastisk hud (bortset fra den vaskulære type, hvor
huden er helt gennemsigtig) (Fig. 9a)
ÝÛ Hypermobile led, herunder kæbeled (Fig. 9b)
ÝÛ Skrøbelig hud, der let får blå mærker
ÝÛ Forsinket sårheling med brede atroﬁske ar (Fig. 10) (17).

Figur 9. Pige med Ehlers-Danlos’ syndrom. (A) Eksempel på hudens
hyperelasticitet, mens (B) er et eksempel på de hypermobile led. Tommelﬁngeren kan bøjes helt ned til håndleddet.

Figur 10. Pige med Ehlers-Danlos’ syndrom. (A) Heling med udtalt
ardannelse på panden. (B) Heling med udtalt ardannelse på ben.
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Derudover kan der observeres hjerteklapproblemer som mitralklapprolaps og/eller trikuspidalklapinsufﬁcens (20). En undersøgelse har vist, at 89% af patienterne med EDS har smerter i
kroppen, hænder og håndled (Hagberg et al. 2003). Nogle EDSpatienter kan røre næsetippen med tungen (20).
Man skal specielt være opmærksom på den vaskulære type,
hvor skrøbelige blodkar/tarm/livmoder kan sprænges med efterfølgende komplikationer og risiko for død (17).
Kraniofaciale og orale symptomer
Kæbeled
Kæbeleddet er som tidligere nævnt ofte hypermobilt hos patienter med EDS. Dermed er der en øget risiko for gentagen subluksation/dislokation af kæbeled. Det bør man være opmærksom på
ved tandbehandling ved fx at undgå lange behandlingsseancer
og evt. anvende bidklods til støtte. Forskellige undersøgelser har
vist, at 44-50% af EDS-gruppen havde problemer med kæbeleddet, smerter i tyggemuskler og kæbeled samt udtalt knæk og krepitation (22, 23).
Slimhinder
Gingiva og den øvrige orale mucosa er ofte skrøbelige hos EDSpatienter, og det kan medføre brud på slimhinden ved tygning af
føde, tandbørstning og tandbehandling (23).
Der er en signiﬁkant øget risiko for gingivitis samt for tidligt
udbrud af parodontitis (23). Derfor er det vigtigt med hyppig
kontrol af gingiva og parodontium fra tidlig alder.
Tænder
Undersøgelser har vist en høj frekvens af spontane emalje- og
dentinfrakturer. Rodmorfologien kan være afvigende med små
korte rødder, kraftige rodafbøjninger og mange dentikler (Fig.
11). Dette kan komplicere endodontisk behandling. Øget caries217

h va d s k a l g e n e t i k b r u g e s t i l i o d o n t o l o g i e n

Figur 11. (A og B) eksempler på dentikler (C) rodafbøjning

og fyldningsterapi er vist, men uden sammenhæng mellem øget
DMF- tal og antal tandlægebesøg eller tandbørstevaner (23,
24).
Ortodonti
Tandbevægelse ved ortodontisk behandling er hurtigere end
normalt, og tændernes egen mobilitet er ligeledes mere udtalt
end hos normalbefolkningen. Til gengæld kræves langvarig retention efter ortodontisk behandling (24).
Kirurgi
Der observeres en høj frekvens af komplikationer ved tandekstraktion som kraftige smerter under og efter ekstraktion, udtalt
blødning, problemer med vævsheling samt meget langsom knogledannelse i ekstraktionsalveolen. Derfor bør man vise stor forsigtighed ved kirurgiske indgreb. Suturer må ikke være for
stramme og skal forblive i længere tid end normalt. Analgesier
virker ofte ikke sufﬁcient, og der kræves gentagne injektioner
(25). Forklaringen på dette fund kunne være den ændrede bindevævsstruktur. Patienterne vil typisk give udtryk for, at de ikke
kan bedøves, og præmedicinering kan i sådanne tilfælde overvejes.
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Histologisk
En undersøgelse af ekstraherede tænder fra patienter med EDS
viste, at der var anormaliteter i alle dentale væv. Der blev bl.a.
observeret en høj frekvens af hypoplastisk emalje, manglende
grænse mellem emalje og dentinen, irregulær dentin og dentikler (26).

Klinefelters syndrom
Humane somatiske celler indeholder 23 homologe kromosompar, og cellerne er diploide med 22 autosomer og 2 kønskromosomer, i alt 46 kromosomer. Humane kønsceller derimod er haploide, da de kun indeholder en kopi fra hvert homologt kromosompar, 23 kromosomer i alt. Den proces, hvorved kønscellerne dannes, kaldes meiose eller reduktionsdeling. Den er karakteriseret
ved, at der:
ÝÛ ved en replikation efterfulgt af to celledelinger (meiose I +
II) dannes haploide kønceller ud fra de oprindeligt diploide
celler.
ÝÛ under meiose I sker overkrydsninger mellem homologe
kromosompar. Det resulterer i en blanding af det genetiske
materiale, og derved sikres en større genetisk variation, da
sandsynligheden for to helt ens kønsceller er meget lille.
Celler, der har for mange eller mangler kromosomer, benævnes
aneuploide celler. Disse celler dannes hovedsageligt pga. nondisjunktion – manglende adskillelse – under meiosen, såvel
meiose I som meiose II. Det resulterer i, at det befrugtede æg enten indeholder tre kopier af samme kromosom (trisomi) eller
kun et enkelt (monosomi) (Fig. 12) (19).
[Fig. 12]
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Figur 12. Eksempel på non-disjunktion ved meiose I. Øverst ses, at de to
homologe kromosomer ikke adskilles, men vandrer samlet ned i samme
dattercelle. Den røde streg repræsenterer befrugtning med en normal
kønscelle.

Klinefelters syndrom er den hyppigst forekommende kønskromosomaneuploidi hos mænd med en frekvens på 1:670 mænd
(27). Normalt har mænd 46 kromosomer, hvoraf 2 er kønskromosomer (X,Y). Mænd med Klinefelters syndrom har et eller
ﬂere ekstra X-kromosomer. Klinefelter syndrom er som tidligere
nævnt stærkt underdiagnosticeret, idet blot 25% bliver diagnosticeret, hvoraf 10% af dem bliver diagnosticeret i alderen 10-14
år (27).
Den mest almindelige karyotype hos mænd med Klinefelters
syndrom er 47,XXY, men der kan i sjældne tilfælde forekomme
ﬂere ekstra X-kromosomer. Derudover kan mænd med Klinefelter syndrom vise mosaicisme, der er en tilstand, hvor det hos
samme person ses, at nogle af cellerne har normal karyotype
(46,XY), mens andre celler har ekstra X-kromosomer (fx 47,XXY)
(28). I modsætning til autosomal aneuploidy (fx Downs syndrom
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med et ekstra kromosom 21), hvor det hovedsageligt er fejl i moderens kønscelledannelse, der resulterer i det ekstra kromosom,
så er fordelingen mere lige mellem maternelle og paternelle fejl
ved kønscelledannelsen ved Klinefelters syndrom (29).

Symptomer ved Klinefelters syndrom
De kliniske symptomer ved Klinefelters syndrom er relativt milde
i forhold til andre trisomier på grund af X-kromosominaktiveringen, der overgår alle ekstra X-kromosomer (28).
Generelle symptomer
Drenge med Klinefelters syndrom er ved fødslen normalt mindre
i højde, vægt og hovedomfang end normalpopulationen. I barndommen ses en øget længdevækst, der skyldes en forøget benlængde. Vækstspurten indtræder normalt hos drenge med Klinefelters syndrom, men sluthøjden er ofte større end gennemsnitshøjden i normalbefolkningen (30). Ved puberteten producerer
drenge med Klinefelters syndrom for lidt testosteron (mandligt
kønshormon), og det påvirker udviklingen af de sekundære kønskarakterer med reduceret skægvækst, kropsbehåring og muskelmasse, små faste testikler og manglende fertilitet til følge. Derudover kan der bl.a. observeres gynækomasti (brystudvikling),
øget frekvens af osteoporose og forskellige former for cancer
(28).
Intelligensen ligger inden for normalområdet, men der observeres forsinket sproglig udvikling samt indlæringsvanskeligheder. Derudover har drenge med Klinefelters syndrom problemer
med socialisering samt en øget forekomst af psykiske problemer
(28).
Grundlaget for den postnatale diagnostik af drenge/mænd
med Klinefelters syndrom varierer afhængigt af alderen. Før puberteten er det ofte indlæringsvanskeligheder, der ligger til
grund for diagnosen, da de kliniske symptomer er milde. I puber221
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teten er det ofte den manglende udvikling af sekundære kønskarakterer og små testikler, der er årsag til diagnosen, mens den
manglende fertilitet oftest udløser diagnosen i voksenalderen
(31).
Kraniofaciale symptomer
Drenge med Klinefelters syndrom har øget frekvens af mesial okklusion, maksillær og mandibulær prognati og reduceret øvre
ansigtshøjde. Ganedybde/bredde og mandiblens bredde er formindsket, mens længden af såvel maksillen som mandiblen er
øget (32-34).
Orale symptomer
Drenge med Klinefelters syndrom har øget frekvens af taurodonti (35, 36) (Fig. 13). Varrela & Alvasalo (36) påviste, at taurodonti kunne observeres hos 30% af drenge med Klinefelters syndrom, mens frekvensen kun var 2,5% i normalgruppen. Yderligere fandt de, at de tænder, der oftest rammes, er 2. og 3. molar.
Forklaringen på den øgede frekvens af taurodonti hos drenge
med Klinefelters syndrom kunne være, at det/de ekstra X-kromosomer medfører en langsommere celledeling og derved en
ændret celleadfærd og ændret morfologi (37).
Der observeres ligeledes en øget frekvens af skovlformede fortænder (38, 39) og agenesi af permanente tænder (40, 41).
Townsend et al. (42) fandt, at tandstørrelsen var forøget, mens
Scapan et al. (43) viste, at tandstørrelsen var formindsket.
Hos gruppe ﬁnske drenge med Klinefelters syndrom fandt man
øget cariesfrekvens samt svær gingival inﬂammation (44, 45).

Betydning af diagnostik
Artiklen har præsenteret tre genetiske sygdomme, der er karakteriseret af et meget varierende klinisk billede, og som alle har
karakteristiske odontologiske symptomer.
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Figur 13. Ortopantomograﬁsk optagelse med taurodonti i såvel det
primære som det permanente tandsæt.

Ved X-bundet hypohidrotisk ektodermal dysplasi viser drengene meget distinkte kliniske odontologiske symptomer, der ofte
resulterer i, at en tandlæge har mulighed for tidlig klinisk diagnostik. Det kunne fx være den koniske fortand, der erupterer senere end normalt. Derimod ses der hos de kvindelige bærere meget varierende kliniske symptomer med en spredning fra meget
milde, næsten usynlige symptomer til meget udtale symptomer.
Her kan tandlægen spille en vigtig rolle, specielt i den tidlige
diagnostik af de kvindelige bærere.
Hvorfor er denne tidlige diagnostik vigtig?
ÝÛ Det vil give mulighed for en tidlig henvisning til tværfaglige
team. Disse team bør inkludere en bred vifte af odontologiske
og medicinske specialer (tandlæger med bred viden inden for
pædodonti, ortodonti, protetik, kirurgi samt genetikere,
hudlæger, pædiatere m.m.). Disse tværfaglige team vil kunne
udarbejde en langtidsbehandlingsplan for alle de kliniske
symptomer, såvel medicinske som orale. Desuden kan de
hjælpe patienterne med fx at søge støtte til hjælpeudstyr eller
henvise til relevante specialister. Det vil i sidste ende øge
kendskabet til den genetiske tilstand samt resultere i en mere
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koordineret homogen kvalitetssikret behandling, der kan øge
patienternes livskvalitet, da de ikke hele tiden behøver at
kæmpe for deres rettigheder.
ÝÛ En forbedret mulighed for genetisk rådgivning vil også øge de
kvindelige bæreres såvel som familiens viden om X-bundet
HED og de forskellige kliniske symptomer, der kan optræde
hos en afﬁceret dreng. Det kan øge hele familiens livskvalitet,
da den vil blive bedre til at håndtere eventuelle problemer,
der måtte opstå i dagligdagen.
Ehlers-Danlos’ syndrom har ligeledes et meget varierende symptombillede. Her kan tandlægen også spille en yderst vigtig rolle i
den tidlige diagnostik, da nogle af de odontologiske symptomer
er meget distinkte. Den tidligere diagnostik kan dels resultere i,
at patienterne får en forklaring på nogle af de uspeciﬁkke symptomer, som de kæmper med til dagligt, dels sikre mulighed for
maksimal hensyntagen ved fx tandlægebehandling samt øge patienternes generelle livskvalitet, da de med deres øgede viden
lærer, hvilke forbehold de bør tage i dagligdagen.
Klinefelters syndrom er som tidligere nævnt stærkt underdiagnosticeret, idet blot 25% bliver diagnosticeret, hvoraf 10% af
dem bliver diagnosticeret i alderen 10-14 år (27). Det er yderst
vigtigt at diagnosticere drenge med Klinefelters syndrom så tidligt som muligt, da det muliggør hormonbehandling i den tidlige
pubertet. Denne behandling vil sikre en mandlig udvikling af de
sekundære kønskarakterer og af muskelvolumen. Derudover er
der observeret en forbedret koncentrationsevne, øget energi og
forbedret humør (46), altså en forbedret livskvalitet.
Konkluderende kan tandlæger medvirke til tidlig diagnostik af
patienter med nogle genetiske sygdomme, hvis odontologiske
symptomer indgår i sygdomsbilledet, og dermed øge muligheden
for god, relevant genetisk rådgivning og henvisning til relevante
instanser for behandling og anden hjælp.
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