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T illförsel av laktobacil-
ler till människor i
livsmedel för att
»underlättamatsmält-

ningsproceduren«, vaginalt
för att »stärka immunförsva-
ret i underlivet” samt som
kosttillägg för att »minska
allergirisk« tycks vara i ropet
dessa dagar. Frågan är dock
omkoncepten håller. Vilken
forskning stödjer föresprå-
karna sig på? Eller är det klas-
siska »holistiska principer«
för hälsofrämjande behand-
lingarmed rötter i hälsokost-
rörelsen och alternativmedi-
cinens tassemarker som är
pådrivande?Det nyvaknade
intresset för probiotika syns
ofta tillsammansmed kom-
mersiella krafter som rimli-
gen ser enmarknad i att bland
annat produktutveckla fil-
mjölk och andra syrademeje-
rivaror för ökad konsumtion
och därmed göra demmer
lönsamma.

Laktobaciller har använts för
att konservera och smaksätta
mat så längemänniskosläk-
tets vanor kan spåras bakåt i
tiden.Men blir de speciellt
hälsobringande på grund av
att demarknadsförs sompa-

tenterade produkter efter det
att de undersökts i, som jag
menar, undermåliga veten-
skapliga rapporter? Jag ser
bekymrat på denna utveck-
ling och vill peka på tre exem-
pel där laktobaciller eller lak-
tokocker ingår i konceptmed
tydlig hälsobringande vink-
ling [1-4].

1. Om tampongen Ellen har
jag tidigare skrivit och påpe-
kat den obefintliga dokumen-
tationen av dess föregivna ef-
fekt att
stärka
immun-
försvaret
i under-
livet
samt att
den på
felaktiga
premis-
ser CE-
märkts
somme-
dicinteknisk klass IIA-pro-
dukt [2]. När detta uppda-
gades ochMarknadsdomsto-
len år 2005 vid vite förbjudit
Ellen AB attmarknadsföra
produktenmeddelar Ellen AB
glatt att tampongen på grund
av sin ofarlighet är en vanlig
handelsvara somkan säljas
utanCE-märkning. Nu åter-
kommer dockEllen ABmed
tampongenCE-märkt i klass
III, vilket innebär attmedi-
cinska påståenden omEllens
tamponger får göras inom
EUs samtligamarknader
(pressmeddelande 2008-06-
27 frånEllen AB). Här finns

enmärklig omvänd logik för
marknadsföring där tam-
pongen hela tiden säljsmen
regelverken används för pro-
ducentens syfte att sälja den-
na verkningslösa och dyra
produkt. CE-märkningens
syfte är att stärka och skydda
Europasmedborgares ställ-
ning påmarknaden.

2. Verum hälsofilmarknads-
förs sedanmånga årmed häl-
soargument; ett sådant argu-
ment är: »för att underlätta
matsmält-
ningspro-
ceduren«.
Detta ar-
gument tål
dock inte
att synas
närmare i
söm-
marna.
Den publi-
cerade
originalar-
tikeln omVerumhälsofil-bak-
terien Lactococcus lactis
samt publicerade uppfölj-
ningar fyller inte rimliga krav
på dokumentation av någon
form av effekt, änmindre som
en karaktärisering av den ak-
tuella bakteriens egenskaper
in vitro eller in vivo [3]. Varför
inte ätamejeriernas vanliga
filmjölk i stället?

3. Så till frågan om kosttillägg
för attminska allergirisk. I
aktuella undersökningar stu-
deras laktobacillers (L para-
casei och L reuteri) förmåga
att koloni-
sera tjock-
tarmen
när de till-
förs per os
och, i
samband
med detta,
en del
allergi-
och im-
munologi-

parametrar i blod [1, 4]. Det
bör rimligen visas att de till-
förda bakterierna koloniserar
tunntarmen eller tjocktar-
men. Det är dock rent allmänt
svårt och resurs-krävande att
visa detta. I studierna blundar
forskarna helt enkelt för de
metodologiska problem som
deras studie-upplägg ger upp-
hov till. I bägge fallen påstås
att en egenskap hos de tillför-
da laktobacillstammarna
(produktion av reuterin i L re-
uteri-fallet eller DNA-se-
kvensmönster i L paracasei-
fallet) kan belägga att just de
tillförda bakterierna koloni-
serat fecesflora. En närmare
granskning av arbetena och
bakomliggande referenser ger
inte belägg för detta.
L paracasei används i ost-

tillverkning och kan i det
sammanhanget särskiljas från
andra ostlaktobacillermed
DNA-sekvensmönster (RAPD
PCR). Problemet är emeller-
tid att det inte är visat attme-
toden särskiljer per os tillför-
da L paracasei-stammar från
andra humana (hundratals
ännu inte välkaraktäriserade)
laktobaciller i human feces.
Motsvarande resonemang
gäller för reuterinproduktion
från L reuteri. I inget av fallen
har alltså författarna belägg
för att de per os tillförda bak-
terierna verkligen koloniserat
tjocktarmen.

I samtliga tre exempel ser jag
ettmönster: laktobacillernas
roll verkar vara att legitimera
produkten somhälsobring-
ande, inte att seriöst vara ett
led i att ta framnya fakta som
kan ligga till grund för utpröv-
ning av behandlingsprinciper
för behandling av bakteriell
vaginos, »small bowel syndro-
me« och andra tarmlidanden
eller allergier i småbarnsål-
dern. Det vore ju i och för sig
fantastiskt omprobiotika
kunde ha en plats i sådan be-
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Blir tamponger, filmjölk och kosttillägg
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handling.Men det kan inte
accepteras att en uppgiven
allmänt hälsobringande prin-
cip i kombinationmed fel-
aktig tolkning av undersök-
ningsresultat är grunden för
marknadsföring av probioti-
ka. Lika lite får aktuella regel-
verk förmarknadsföring tol-
kas »som fan läser bibeln«.

Inte minst vid samarbete fors-
kargrupper emellanmåste
man inse att »the devil is in
the details« och vara noga
med att vända på alla stenar i
alla delar av ett projekt för att
få belägg för att en idé har bä-
righet; annars kan för övrigt
uppenbart välgjorda under-
sökningar bli helt ointressan-
ta. Tyvärr stöds probiotikaun-
dersökningar av stora forsk-
ningsfinansiärer (exempelvis
Forskningsrådet FORMAS
och livsmedelsindustrin)
utan att dessa frågor verkar
ha kommit upp till ytan.

Forskningsfinansiärerna har
ett stort ansvar när det gäller
att granska inkomna anslags-
ansökningar från alla vinklar.
Värdet av produkter som
innehåller »probiotika« bör
utsättas för hård granskning
innan dessa produkter er-
bjuds konsumenter påmark-
naden.

� Potentiella bindningar eller
jävsförhållanden: Inga uppgivna.
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� Käkmuskulatur i avslapp-
ning tillåter – och förutsätter
– att tänderna inte är i kon-
takt, det s k frivägsmellan-
rummet.Men stark stress kan
helt eliminera detta. Patien-
ten är sällanmedveten om
tandpressningen, eftersom
den sker nattetid och omed-
vetet, undermedvetet. Kraf-
ten, tandmot tand, kan gå
ända uppmot 60 kg! – till-
räckligt för att frakturera helt
friska, intakta tänder eller de-
vitalisera pulpan. Långvarig
press kan nekrotisera käkben
och även irritera den känsliga
slemhinnan i sinusmaxillaris.
Men det är ändå käkarnas slu-
tarmuskler som tarmest
stryk, i form av stelhet dagen
efter,men framför allt inten-
siv huvudvärk, ibland kombi-
neradmed käkledssmärta.

Merparten av patientermed
huvudvärk vänder sig natur-
ligtvis till sin läkaremed sina
problem.Menkäkar och tän-
der ärmera tandläkarens om-
råde.Detta komplicerar ibland
bedömningen.Käkledsbesvär
tas för »öronproblem«.Värk
över ögonen skylls på bryt-
ningsfel.Hittas ingen rimlig
etiologi blir det bråttomatt
uteslutamalignitet. OmDT
ochMRT inte ger något svar
tillgrips »empirisk behand-
ling«, dvs psykofarmaka.
Etiologin är alls inte okänd

för »ny daglig ihållande
huvudvärk«, och den bör inte
läkemedelsbehandlas. Stark
fysisk och/eller psykisk be-
lastning (av typ livskris) kan
starta denna plötsligt påkom-
na intensiva huvudvärk. Då
gäller det attman är observant
inför tecken på tandpressning:
• Smärta i en eller flera tän-
der, ibland i båda käkarna;
tandfrakturer.

• Stelhet, smärta imasseter-
och/eller temporalismusk-
lerna, enkel- eller dubbelsi-
dig. Smärtar ibland,men
inte alltid, vid palpation.

• Temporalisanspänningen
ger frontal huvudvärk. Be-
skrivs ibland »som ett band
över pannan«.

• Käkleden kan vara palpa-
tionsöm.

• Sinusbesvär förekommer.
• Inte sällan samtidiga besvär
från nacke/axlar. (Stressade
babianer visar tänderna och
drar upp axlarna!)

Behandlingen, då? Traditio-
nellt med bettskena. Behand-
lingen är långvarig, och alla
tolererar inte att ha skenan i
munnen. Jag föredrar att be-

handla (hittills ett hundra-
tal) tandpressaremed hyp-
nos. En enda behandling,
som ger häpnadsväckande
gott resultat. Det förefaller
som att en undermedvetet
etablerad ovana också bäst
elimineras i ett undermed-
vetet tillstånd?
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Billigt debattknep
� Det är beklämmande att se
Läkartidningensmedicinska
chefredaktör använda ett så
uselt debattknep som»hitting
the strawman«. Knepet inne-
bär attman tillvitarmotstån-
daren en illa omtyckt åsikt
somhan inte har, smular sön-
der den åsikten, och sedan
skryter över att ha tillintet-
gjortmotståndaren.
JosefMilerad påstår att Jan

Håkansson, AndersHernborg
och Peter Olsson i artikeln
»Reklam eller vetenskap« i
Läkartidningen 39/2008 (si-
dan 2710) anser att fibromyal-
gi inte finns. Det säger de inte,
och antyder inte heller. Läs
noga! Vad de säger är att dia-

gnosen är svår att ställa och
att det har konsekvenser för
hurman kan tolka forskning
som gäller den diagnosen.
Deras argumentation hand-

lar om att det blir svårt att
jämföra grupper närman inte
kan vara säker på hur grup-
perna blivit definierade. Det
är en helt annan sak, och ett
helt förnuftigt argument.
Den som tar till sådana de-

battknep brukar vara ute i
ogjort väder.
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replik:

Symtomdiagnoser bör diskuteras
� Naturligtvis skriver inte
Håkansson ochmedförfattare
explicit att fibromyalgi inte
finnsmen det är vad de insi-
nuerar i inlindade ordalag.
Vilka slutsatser kanman dra
av citat som »…det veten-
skapliga underlaget för dia-
gnosen är svagt …«, »… alla
försök till laboratoriemässiga
analyser har ... misslyckats«
och »Diagnosen baserar sig
helt på anamnes och tryck-
ömmapunkter …«, kryddat
med tillmälen som»onyanse-
rad beskrivning« och »ohöljd
produktlansering« ?
Med snarlika argument

skulleman även kunna skåpa
ut smärtsyndrom somneuro-
patisk smärta – även där byg-
ger diagnosen enbart på pati-
entens upplevelse.
Vi behöver diskutera sym-

tomdiagnoser och risken att
vi skapar sjukdomar –men på
ettmer nyanserat sätt.
För ett utförligare svar, se

min ledare »Läkemedel för
omstridda sjukdomar«, LT
14/2008 (sidan 968).
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Tandpressning kan ge huvudvärk


