
 

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad 
Tfn 054-700 10 00 Fax 054-700 14 60 

Information@kau.se www.kau.se 
 

 

 

 
 

Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper 
Avdelningen för hälsa och miljö 

 
 
 
 

Cecilia Grönvalls och Anna Linder 
 

 
Oral hälsa hos vuxna och äldre med 

hyposalivation 
En systematisk litteraturstudie 

 
 

 
Oral health in adults and elderly with hyposalivation 

 

 

 
 

Examensarbete 15 hp 
Tandhygienistprogrammet 120/180 hp 

 
 

Datum/Termin: 11-06-10/VT 

Handledare: Göran Friman 

Examinator: Anita Andersson 

Ev. löpnummer:  X-XX XX XX 

 



 

 

Sammanfattning 
 
 

Titel:                      Oral hälsa hos vuxna och äldre med hyposalivation 
                               Oral health in adults and elderly with hyposalivation 

Institution:       Institution för hälsa och miljö, Karlstads Universitet 
Kurs:                  Oral hälsa Examensarbete, 15 hp 
Författare:       Cecilia Grönvalls & Anna Linder 

Handledare:     Göran Friman 

Sidor:                  22 

Månad och år för examen:   Juni, 2011 

Nyckelord:          Oral hälsa; salivflöde; vuxna; äldre 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

Introduktion: Saliv bildas av salivkörtlar och salivflödet kan vara stimulerat och 
ostimulerat. Saliven har många viktiga funktioner och är därför avgörande för den 
orala hälsan. Hyposalivation, vilket är vanligare bland äldre, är en objektiv 

muntorrhet och kan fastställas med ett salivflödestest. Flödet påverkas av olika 
faktorer såsom olika sjukdomar och medicinering.  

 
Syfte: Syftet är att beskriva hur hyposalivation påverkar den orala hälsan hos vuxna 
och äldre. 

 
Frågeställningar: Vilka orala sjukdomar kan uppstå i samband med hyposalivation 

hos vuxna och äldre, samt hur påverkar hyposalivation munslemhinnan? 
 
Metod: Systematisk litteraturstudie med sökningar i databasen PubMed. 

 
Resultat: Resultatet av denna litteraturstudie visade att hyposalivation kan 

associeras med karies, oral candidos, förändringar på munslemhinna, gingivit, dental 
erosion samt olika subjektiva symtom.  
 

Konklusion: Orala sjukdomar såsom karies, oral candidos och gingivit var vanligt 
förekommande vid hyposalivation. Även dental erosion, ökat plackindex, 

munslemhinneförändringar och olika subjektiva symtom kan associeras med 
hyposalivation. Det är viktigt att tandhygienister kan diagnostisera hyposalivation 
samt lindra de orala sjukdomar och symtom som kan uppstå i samband med nedsatt 

salivsekretion. 
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1. Introduktion 
1.1 Saliv 

Saliven i munnen bildas av både stora och små salivkörtlar som bland annat består av 

sekretoriska körtelceller. I munnen finns tre par stora körtlar; glandulae parotis, 
glandulae submandibularis och glandulae sublingualis (Bültzingslöwen et al. 2007). 

Cirka 90% av saliven bildas av dessa tre par stora salivkörtlar. Parotiskörtlarnas 
utförsgång mynnar i kindens slemhinna vid andra molaren i överkäken. Glandulae 
submandibularis och glandulae sublingualis utförsgångar mynnar i munbottens 

slemhinna. Resterande 10% av saliven bildas av små salivkörtlar (Mese & Matsuo 
2007). De mindre salivkörtlarna finns i hela munnen bland annat i kindslemhinnan, 

läppslemhinnan, gomslemhinnan och den linguala slemhinnan (Brosky 2007). Saliven 
bildas av serösa eller mucösa celler (Mese & Matsuo 2007). Salivutsöndring kan därför 
vara både serös, mucös och blandad (Brosky 2007). Den serösa utsöndringen är vattnig, 

tunnflytande och rik på amylas, medan den mucösa och blandade utsöndringen är 
trögflytande och rik på muciner (Mese & Matsuo 2007). Det mesta av den serösa 

utsöndringen kommer från parotiskörtlarna som bidrar med 50% av den stimulerade 
saliven. Mucös saliv kommer främst från de små salivkörtlarna och den blandade 
salivutsöndringen kommer från de submandibulära och sublinguala salivkörtlarna 

(Brosky 2007). Dagligen bildar alla stora och små salivkörtlar i munhålan tillsammans 
cirka 0,5-1,5 liter saliv hos en frisk människa (Mese & Matsuo 2007).  

 
Salivflödet kan delas upp i stimulerad salivsekretion och ostimulerad vilosekretion. 
Stimulerad salivsekretion utgörs av den saliv som produceras och utsöndras vid till 

exempel ätande. Den är anpassad för att späda ut och spjälka födan och underlätta 
tuggandet och sväljandet (Mese & Matsuo 2007). Vilosekretion utgörs av den saliv som 

utsöndras då det inte sker någon stimulans av salivkörtlarna (Fejerskov & Kidd 2008). 
Vilosaliven utgörs av den spontana salivsekretionen som sker från de mindre 
salivkörtlarna. Tack vare den spontana salivsekretionen produceras det kontinuerlig, 

utan någon yttre stimuli, små mängder saliv och av reflexsekretion som utlöses när 
munslemhinnan är torr. Vilosaliven påverkas också av den lilla mekaniska 

stimuleringen som blir från tuggmuskulaturen, de mimiska musklerna och 
tungmuskulaturen när de kontraheras. Vilosekretionen har två viktiga funktioner. Den 
förhindrar uttorkning av slemhinnan i mun och svalg och den skyddar munnen från oral 

ohälsa (Mese & Matsuo 2007).  
 

1.2 Salivens funktion 

Saliven består till 99% av flytande komponenter. Resterande 1% är dock minst lika 
viktig för den orala miljön. Det finns många funktioner i saliven som är skyddande för 

de orala vävnaderna, bland annat underlättar saliven remineralisering av tandytorna 
samtidigt som den försvårar för demineralisering av dessa. Tack vare saliven har 

bakterier svårare att fästa vid orala vävnader och tänder (Brosky 2007). Vidare löser 
saliven upp och forslar bort föda ur munhålan. Den har även den viktiga funktionen att 
buffra syror samt höja pH-värdet i munhålan (Fejerskov & Kidd 2008). Saliven hjälper 

människan att tala, svälja och mala sönder maten. Saliven underlättar också människans 
förmåga att uppleva smaker. Saliven innehåller många antibakteriella substanser som 

skyddar munhålan mot bakterier genom att på olika sätt motverka och ta död på 
bakterierna. Salivens sammansättning och funktion påverkas starkt av mängden 
utsöndrat saliv. Vid ett högt salivflöde jämfört med ett lågt salivflöde finns det fler 

ämnen såsom protein, natrium, kalcium, klorid och bikarbonat vilket associeras med en 



2 

 

hög buffringskapacitet (Brosky 2007). Saliven är därmed avgörande för den orala hälsan 
på flera sätt (Turner & Ship 2007).  
 

1.3 Dygnsvariationer på saliv 

Salivsekretionen följer dygnsrytmen (Nederfors 2000). Det produceras mest saliv strax 

före, under och efter måltid. Salivsekretionen stimuleras genom olika sinnesintryck 
såsom smak och lukt vilket benämns stimulerad saliv. Eftersom ganska lite tid går åt till 
att äta varje dag så är det vilosaliven som bidrar till den största mängden saliv under 

dygnet (Mese & Matsuo 2007). Nattetid produceras mindre saliv, vilket blir särskilt 
påtagligt för personer med nedsatt salivsekretion som då upplever uttalad muntorrhet. 

Nedsatt salivsekretion i kombination med munandning nattetid förvärrar muntorrheten 
avsevärt (Turner & Ship 2007). Även i en svensk studie av Johansson et al. (2009) 
påvisades att upplevd muntorrhet var vanligare på natten. Studien visade också att 

kvinnor upplevde muntorrhet oftare än män, både på dagen och på natten. Upplevd 
muntorrhet dagtid hade samband med nedsatt hälsa och rökning. 

 
1.4 Muntorrhet, xerostomi och hyposalivation  

Xerostomi är en subjektiv känsla av muntorrhet som påverkar sväljandet, talet och 

livskvaliteten. Hyposalivation är en benämning på objektiv muntorrhet, det vill säga 
nedsatt salivproduktion. Denna benämning används efter att salivproduktionen 

genomgått en objektiv mätning och det erhållna resultatet visat på onormalt låg 
salivproduktion. Hypofunktion av salivkörtlarna kan vara ett uttryck som omfattar både 
objektiva mätbara resultat och subjektiva symtom. Om vilosekretionen minskar med 

50% under det normala är det fler än en salivkörtel som är påverkad och därmed är det 
vanligt att patienterna upplever muntorrhet (Fejerskov & Kidd 2008). Personer som har 
hyposalivation upplever detta som mycket obehagligt (Mese & Matsuo 2007). Ikebe et 

al. (2007) visade i en studie att både personer med xerostomi och hyposalivation kände 
att livet var mindre tillfredsställande. De flesta patienter med hyposalivation upplever 

muntorrhet, men det finns dock en del patienter med hyposalivation som inte gör det 
(Fejerskov & Kidd 2008). Studier har också visat att de som upplever muntorrhet inte 
alltid har hyposalivation (Nederfors 2000). 

 
1.5 Diagnos av hyposalivation  

Med hjälp av salivtester kan en rad olika diagnoser ställas. Salivtest kan utöver 
sekretionshastighet påvisa bakterier i saliven och orala sjukdomar men också en rad 
olika allmänsjukdomar. Några exempel på allmänsjukdomar ett salivtest kan påvisa är 

hjärt och kärlsjukdomar, cancer och olika virussjukdomar såsom HIV, herpes och 
hepatit C. Cancer kan upptäckas i saliven genom ett ökat antal peptider och leukocyter. 

Olika infektionssjukdomar kan upptäckas genom att saliven innehåller antikroppar som 
kroppen bildat mot infektionens antigen (Greabu et al. 2009). Patienter med Sjögrens 
syndrom eller patienter som har nedsatt salivfunktion till följd av strålbehandling har i 

Sverige rätt till förmånligare tandvård enligt Tandvårdsförordningen (Svensk 
författningssamling [SFS] 1998:1338).  

 
Att mäta salivflödet, sialometri, är nödvändigt om hyposalivation ska identifieras och 
klassificeras (Navazesh et al. 1992). Salivflödet kan registreras på olika sätt beroende på 

ändamålet (Navazesh & Kumar 2008). Nedan beskrivs två salivtester, registrering av 
ostimulerad salivsekretion och stimulerad salivsekretion, som är enkla att utföra inom 

tandvården. Minst en och en halv timme innan ett sådant salivtest utförs skall patienten 
undvika att ha något i munnen. Även rökning skall undvikas. Vid registrering av 
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ostimulerad saliv, även kallat vilosaliv, skall patienten sitta framåtlutande i en 
avslappnande ställning och låta saliven rinna ner i en plastmugg under 15 minuter. 
Uppsamlandet av ostimulerad saliv kan starta efter att patienten först har svalt. Patienten 

skall under de 15 minuterna undvika att röra på tunga, läppar och käkar och låta all saliv 
som bildas passivt rinna ut ur munnen och ner i muggen. Det är viktigt att all 

kvarvarande saliv i munnen töms i muggen när 15 minuter har gått. Om patientens 
värde ligger runt 0,3 ml/min anses det normalt, men om värdet understiger 0,1 ml/min 
är salivflödet lågt. För att mäta den stimulerade salivsekretionen skall patienten först 

tugga på en paraffinbit under ett par minuter för att mjuka upp den, sedan svälja och 
därefter tugga på paraffinbiten under 5 minuter och var trettionde sekund spotta ut den 

saliv som producerats och samla den i en mugg. Den uppsamlade saliven mäts och 
volymen anges i ml/min. Om patienten har ett salivflöde på 1,5 ml/min anses det 
normalt och om salivflödet ligger på 0,5-0,7 ml/min eller under är det lågt. Saliven som 

uppsamlats kan också vägas på en elektrisk våg och anges därmed i g/min efter att 
plastmuggens vikt dragits ifrån. Med hjälp av ett salivtest kan tandvårdspersonal utreda 

om patienten har ett lågt salivflöde eller inte (Fejerskov & Kidd 2008).   
 
Förutom att låta saliven rinna ner från läppen i en plastmugg kan salivflöde också 

registreras med Oral Schirmers test genom att flödet då mäts med ett pappersfilter som 
absorberar saliven när filtret ligger i munnen. På filtret kan det sedan avläsas i 

millimeter mängden saliv som bildades i munnen under tiden för testet. Detta beskrivna 
sätt att mäta salivflöde kan användas för att diagnostisera hyposalivation (López-Jornet 
et al. 2006). Salivflöde kan även mätas från en enskild körtel (Navazesh & Kumar 

2008).  
 
Navazesh et al. (1992) påvisade i en studie att det fanns två kliniska tecken i munhålan 

som tillsammans med DMFT och palpering av salivkörtlarna var bra för att kunna 
prediktera hyposalivation. De kliniska tecknen var torra läppar och torr buccal 

slemhinna. Dessa två kliniska tecken används fortfarande idag för att samla in data om 
hyposalivation (Çankaya et al. 2010). Det finns många olika faktorer som kan påverka 
ett salivtest. Tiden på dygnet har en stor betydelse, liksom om patienten ätit, druckit, 

rökt eller borstat tänderna innan salivtestet (Nederfors 2000). Det är därför viktigt att 
göra upprepade mätningar av salivsekretionen, då ett enda test inte ger ett fullgott 

diagnostiskt värde. Upprepade tester skall utföras vid samma klockslag på dygnet för att 
få jämförbara värden (Fejerskov & Kidd 2008).  
 

Tabell 1. Normalt och lågt salivflöde vid stimulerat respektive ostimulerat salivflöde 
(Fejerskov & Kidd 2008). 

 Stimulerat salivflöde Ostimulerat salivflöde 

Normalt salivflöde Cirka 1,5 ml/min. Cirka 0,3 ml/min. 

Lågt salivflöde  0,7 ml/min.  0,1 ml/min. 

 
1.6 Förekomst av hyposalivation och xerostomi 

Förekomst av xerostomi varierar i befolkningen och olika studier visar en prevalens 

mellan 10-80%. Genom att xerostomi är en självupplevd känsla, är det svårt att mäta 
xerostomi, vilket kan förklara det vida spannet i förekomsten. Hur frågan ställs till 

respondenter om upplevd xerostomi i en studie kan även påverka resultatet (Nederfors 
2000). I Nederfors studie (2000) på barn ökade den stimulerade salivproduktionen 
under uppväxtåren tills dess att barnen fyllt 15 år. Flickorna hade mindre stimulerad 

saliv än pojkarna i samtliga åldersgrupper. Att barn drabbas av hyposalivation är 
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ovanligt, medans det bland äldre personer är betydligt vanligare (Fejerskov & Kidd 
2008). Turner och Ship (2007) visade i en studie att prevalensen av hyposalivation låg 
på cirka 30% i populationen 65 år och äldre. Flink et al. (2008) studie påvisade att 

förekomsten av låga värden av ostimulerat och stimulerat salivflöde blev allt vanligare 
ju äldre deltagarna blev och att det var vanligare bland kvinnorna än bland männen. Ett 

mycket lågt ostimulerat salivflöde (<0,1 ml/min) visade sig vara vanligare bland 
kvinnor i åldrarna 50-69 år än bland kvinnor under 50 år. Studien visade också att ett 
mycket lågt ostimulerat salivflöde bland män var vanligare i åldrarna 60-69 år jämfört 

med män under 60 år. Inoue et al. (2006) studie påvisade biologiska könsskillnader då 
männens parotiskörtlar och submandibulariskörtlar var större än kvinnornas. Större 

salivkörtlar producerade större mängd ostimulerad saliv jämfört med mindre 
salivkörtlar. Eliasson & Carlén (2010) påvisade mindre mängd av stimulerad och 
ostimulerad saliv hos kvinnorna jämfört med männen. Flink et al. (2008) påvisade ett 

samband mellan mycket lågt stimulerat salivflöde och om personerna hade mindre än 
20 kvarvarande tänder i likhet med ett intag av tre mediciner eller fler. Bland individer 

yngre än 50 år påvisades även ett samband mellan Body Mass Index (BMI) ≥25 och 
mycket låga värden av ostimulerat och stimulerat salivflöde. Bland patienter med en 
okänd etiologi till xerostomi visade att både salivflödet och salivkörtlarna var 

signifikant mindre jämfört med patienter som inte upplevde xerostomi (Ono et al. 
2009). 

 
1.7 Orsaker till hyposalivation och xerostomi 

Vid utredning av patienter med nedsatt salivsekretion är det viktigt med utförlig 

hälsodeklaration för att eventuellt identifiera orsaken/orsakerna till patientens 
hyposalivation. Det kan gälla sjukdomar och/eller mediciner. Därefter utförs en grundlig 
klinisk undersökning för att kunna fastställa orala tecken på hyposalivation (Napeñas et 

al. 2009). 
 

1.7.1 Mediciner 

Den vanligaste orsaken till hyposalivation bland äldre är läkemedel. Anledningen är att 
många äldre medicinerar med hyposalivation som biverkan (Turner & Ship 2007). Ju 

fler mediciner som tas desto mer ökar risken för hyposalivation. Vid ett dagligt intag av 
tre olika sorters läkemedel är risken större att drabbas av hyposalivation (Fejerskov & 

Kidd 2008). Mediciner som främst orsakar hyposalivation är antidepressiva, diuretika 
och antihistaminer (Thomson et al. 2000; Fejerskov & Kidd 2008). Exempel på 
antidepressiva läkemedel är Anafranil och Cipramil. Loratadin Actavis samt Cetirizin 

Actavis är exempel på antihistaminer och Furix är ett exempel på ett vanligt 
förekommande diuretikum (FASS 2011-02-25). Mediciner med antikolinergisk effekt 

anses vara de som påverkar salivsekretionen mest och orsakar flest klagomål över 
nedsatt salivsekretion (Turner & Ship 2007).  

 

1.7.2 Strålbehandling 

Strålbehandling mot huvud- och halsområdet påverkar salivkörtlarna negativt. Vid en 

riktad stråldos över 60 gray (Gy) atrofieras och fibrotiseras salivkörtlarna (Turner & 
Ship 2007). Gray (Gy) är en enhet för absorberad strålning (National library of medicine 
2011-03-30). Stråldoser överstigande 60 Gy är vanligt förekommande vid 

strålbehandling mot huvud- och halsområdet (Turner & Ship 2007). Jensen et al. (2007) 
visade i en studie att hyposalivation förekom hos 80% av patienterna som fått 

strålbehandling mot svalget. Ett samband mellan patienternas upplevelse av xerostomi 
och lågt salivflöde kunde även påvisas. Jham et al. (2008) genomförde en undersökning 
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av förekomsten av xerostomi före, under och efter strålbehandling bland patienter med 
cancer i huvud- och halsområdet. Resultatet visade att 9% av deltagarna upplevde 
xerostomi före strålbehandlingen, 63% under tiden den pågick och 53% efter 

strålbehandlingens slut.   
 

1.7.3 Sjögrens syndrom 

Sjögrens syndrom är en kronisk autoimmun sjukdom (Turner & Ship 2007) som 
drabbar kroppens exokrina körtlar, det vill säga körtlar med utförsgång, till exempel tår- 

och spottkörtlar. Den sjukliga förändringen vid Sjögrens syndrom kännetecknas av 
körtelinflammation som orsakas av en lymfocytär infiltration av framförallt tår- och 

spottkörtlar (Bültzingslöwen et al. 2007). Sjukdomen kan delas in i två olika grupper; 
den primära och den sekundära. Det är främst tår- och salivkörtlar som är negativt 
påverkade bland patienter med primärt Sjögrens syndrom, vilket leder till en försämrad 

tår- och salivproduktion, keratoconjunctivitis sicca och stomatisis sicca. Då Sjögrens 
syndrom uppstår hos patienter som redan har annan autoimmun sjukdom, till exempel 

reumatoid artrit, benämns det för sekundärt Sjögrens syndrom. Gemensamt för alla med 
Sjögrens syndrom, primär och sekundär, är hyposalivation (Turner & Ship 2007). 
Förekomsten av Sjögrens syndrom är cirka 3% av befolkningen. Sjukdomen 

manifesteras i 40-60 års ålder och är mest förekommande bland kvinnor då cirka nio av 
tio som har sjukdomen är kvinnor (Fejerskov & Kidd 2008; Turner & Ship 2007).  

 
1.7.4 Diabetes mellitus 

Sjukdomen diabetes mellitus kan leda till försämrad salivsekretion (Fejerskov & Kidd 

2008). Salivkörtlarna påverkas negativt av sjukdomen på grund av att det sker en 
progressiv destruktion av körtelvävnaden (Mese & Matsuo 2007). I en reviewartikel av 
Bültzingslöwen et al. (2007) fann författarna att studier visar olika resultat vad gäller 

samband mellan diabetes mellitus och lågt salivflöde. En del studier visar på ett 
samband mellan lågt salivflöde och diabetes mellitus typ 1 och typ 2, medans andra 

studier visar på motsatsen. Dock kunde Vasconcelos et al. (2010) påvisa att både den 
stimulerade salivsekretionen och vilosekretionen var lägre bland dem som hade diabetes 
typ 2 jämfört med dem som inte hade sjukdomen.  

 
1.7.5 Depression 

Vid depression kan hyposalivation uppstå, men det beror oftast på mediciner ingen i 
samband med depressionen och inte depressionen i sig (Bültzingslöwen et al. 2007). 
Samma studie visade dock att xerostomi var sammankopplat med olika depressiva 

symtom.  
 

1.7.6 Salivkörtelagenesi 

En fallbeskrivning av en 10-årig flicka med en medfödd agenesi (avsaknad) av de stora 
salivkörtlarna i munnen visar att detta kan förekomma, men är mycket sällsynt (Pham 

Dang et al. 2010). Avsaknaden kan vara total eller partiell och kan gälla salivkörtlarna 
glandulae submandibularis, glandulae sublingualis och glandulae parotis. I denna 

fallstudie hade flickan ett lågt salivflöde och upplevde muntorrhet (Pham Dang et al. 
2010).    
 

1.7.7 Andra sjukdomar 

I en reviewartikel av Bültzingslöwen et al. (2007) fann författarna att kroniska eller 

genetiska sjukdomar som förknippas med störd salivfunktion är Downs syndrom, 
Gauchers sjukdom och Thalassemi. Andra sjukdomar och tillstånd som skapar 
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förändringar i ämnesomsättningen och som vanligen kan leda till minskad 
salivproduktion är näringsbrist, uttorkning, terminal njursvikt, ätstörningar såsom 
bulimi och anorexia. Nederfors (2000) fann att ytterligare sjukdomar som kan associeras 

med försämrad salivproduktion är ledgångsreumatism, humant immunbristvirus (HIV) 
och systemisk lupus erythematosus (SLE). I en studie gjord av Nittayananta et al. 

(2010) visades det att patienter med HIV hade lägre ostimulerad och stimulerad 
salivsekretion jämfört med en kontrollgrupp utan HIV. Campisi et al. (2008) kunde 
påvisa att förekomsten av xerostomi även var högre bland personer med gastroesofagal 

reflux i jämförelse med en kontrollgrupp.    
 

1.7.8 Munandning 

Vid munandning passerar luften igenom munnen och det sker en avdunstning av 
vätskefasen i saliven. Hur mycket som avdunstar från saliven beror på volymen och 

temperaturen på luften som passerar genom munnen (Dawes 2004). 
 

1.7.9 Åldrandet 

Det är inte endast mediciner och sjukdomar som påverkar salivproduktionen bland 
äldre, även salivkörtlarnas funktion försämras med stigande ålder (Fejerskov & Kidd 

2008). Hyposalivationen beror oftast inte på åldrandet i sig, utan är vanligen relaterat till 
andra faktorer såsom medicinering (Turner & Ship 2007; Mese & Matsuo 2007). 

Salivkörtlarna hos äldre personer är mer känsliga för skadliga effekter som olika 
sjukdomar och mediciner ger. Därmed har äldre personer lättare för att drabbas av 
hyposalivation (Turner & Ship 2007). 

 
Tandhygienister kommer i kontakt med patienter med hyposalivation. Därför är det 
viktigt att ha en god kunskap om tillståndet och konsekvenserna för den orala hälsan, 

samt kunna råda och vägleda patienten till en bättre livskvalitet. 

 

2. Syfte och frågeställningar 
Syftet är att beskriva hur hyposalivation påverkar den orala hälsan hos vuxna och äldre. 

 
1. Vilka orala sjukdomar kan uppstå i samband med hyposalivation hos vuxna och 

äldre? 

2. Hur påverkar hyposalivation munslemhinnan hos vuxna och äldre? 

 
3. Metod  

3.1 Design 

Denna studie är en systematisk litteraturstudie.  
 

3.2 Definitioner av begrepp 

Oral hälsa: ”Oral hälsa är det optimala tillståndet i munnen med normalt fungerande 
organ utan tecken på sjukdom” (National library of medicine 2011-03-30). Enligt 

författarnas översättning. 
Vuxna: Inom kategorin ”vuxna” ingår alla personer som är 19 till 44 år (National library 
of medicine 2011-03-30).  

Äldre: Definieras i denna litteraturstudie som personer som är äldre än 44 år. 
Munslemhinna: Slemhinna som utkläder munhålans delar såsom tandkött, gom, läppar 

och munbotten. Slemhinnan utgörs av olika epitelskikt och täcker muskler, körtlar, 
bindväv och benvävnad (National library of medicine 2011-03-30).  
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3.3 Litteratursökning 

Databasen PubMed har använts i denna litteraturstudie. I PubMed kan artiklar som 
omfattar medicin, odontologi, omvårdnad och närliggande ämnen sökas. Sökorden som 

användes var; “hyposalivation”, “saliva flow rate”, “salivary flow rates”, “oral 
symptoms”, “dental caries” [MeSH Terms], “periodontal diseases” [MeSH Terms], 

”xerostomia” [MeSH Terms], “clinical symptoms”, ”health status” [MeSH Terms], 
“oral complaints”, “oral health” [MeSH Terms], “candidiasis, oral” [MeSH Terms], 
“halitosis” [MeSH Terms], “plaque index”, “dry lips”, “ lips”, “dry mucous membrane” 

[MeSH Terms], “dysgeusia” [MeSH Terms] och “tooth erosion” [MeSH Terms]. För att 
minska antalet träffar gjordes kombinationer av de olika sökorden med hjälp av den 

booleska operatorn AND. I PubMed har Limits använts för att kunna göra 
begränsningar i sökandet efter vetenskapliga artiklar. Efter att Limits använts fanns 
artiklar som endast handlade om vuxna och var högst 5 år gamla. Undantag har skett vid 

två sökningar då tidsbegränsningen utökades till 10 år. Sammanlagt gav sökningarna 
med kombinerade sökord 556 träffar (Tabell 2). 

 

3.4 Urval 

Till resultatet har vetenskapliga refereegranskade artiklar i vetenskapliga tidskrifter 

utvalts, som kritiskt värderats och kvalitébedömts. Artiklar som besvarade syftet och 
frågeställningarna valdes och granskades med hjälp av kvantitativa bedömningsmallar. 

Bedömningsmallarna har inspirerats av Willman & Stoltz (2008) samt Forsberg & 
Wengström (2008). Granskningen gjordes för att bedöma kvaliteten på artiklarna. Varje 
fråga i bedömningsmallen som besvarades med ett ja fick ett poäng och frågor som 

besvarades med ett nej fick noll poäng. Sedan lades alla poängen ihop och resultatet 
översattes till procent av maximalt 20 möjliga. Artiklar som uppnådde 80-100% 
bedömdes ha god kvalitet, 70-79% bedömdes ha medelkvalitet och 69% eller under 

bedömdes ha dålig kvalitet. Artiklar utan etiskt resonemang valdes bort.  
 

3.4.1 Urval 1 

Urval 1 gjordes utifrån titeln på de 556 artiklarna. De titlar som överensstämde med 
syftet och/eller frågeställningarna inkluderades. Exkluderade artiklar var artiklar som 

redan använts i introduktionen, dubbelträffar och reviewartiklar. Efter urval 1 kvarstod 
138 artiklar. 

 
3.4.2 Urval 2 

I urval 2 lästes de 138 artiklarnas abstracts. De abstract som överrensstämde med syftet 

och/eller frågeställningarna inkluderades. Artiklar utan abstract exkluderades. I 
resultatet från urval 2 kvarstod 41 artiklar. 

 

3.4.3 Urval 3 

Urval 3 gjordes efter fulltextläsning av artiklarna. De artiklar i fulltext som besvarade 

syftet och/eller frågeställningarna inkluderades. Efter urval 3 kvarstod 28 artiklar. Av 
dessa 28 artiklar utvaldes 22 artiklar efter att de sekundärgranskats med hjälp av 

bedömningsmall.  
 
Tabell 2. Artikelöversikt med sökvägar, sökord, sökordskombinationer och antal träffar 

samt urval.  
Databas Sökord och 

sökords- 
kombinationer 

Antal 
träffar 

Urval 1 
(Titel) 

Urval 2 
(Abstract) 

Urval 3 
(Fulltext) 

Utvalda 
artiklar 

PubMed 
110309 

1. “hyposalivation” 1453     



8 

 

-II- 2. “saliva flow rate” 224     

PubMed 
110225 

3. “salivary flow rates” 112     

-II- 4. “oral symptoms” 33394     

PubMed 
110309 

5. “dental caries” [MeSH 
Terms] 

1091     

PubMed 

110225 

6. “periodontal diseases” 

[MeSH Terms] 

5553     

-II- 
 

7. ”xerostomia” [MeSH 
Terms] 

1331     

-II- 8. “clinical symptoms” 4245     

-II- 
 

9. ”health status” [MeSH 
Terms] 

18933     

-II- 10. “oral complaints” 21     

-II- 
 

11.“oral health” [MeSH 
Terms] 

924     

PubMed 

110309 

12. “candidiasis, oral” 

[MeSH Terms] 

246     

-II- 
 

13. “halitosis” [MeSH 
Terms] 

114     

-II- 14. “plaque index” 1896     

PubMed 
110311 

15. “dry lips” 28     

PubMed 
110408 

16. “ lips” 2871     

PubMed 
110411 

17. “dry mucous 
membrane” [MeSH Terms] 

51     

-II- 18. “dysgeusia” [MeSH 
Terms] 

54     

PubMed 

110419 

19. “ tooth erosion” [MeSH 

Terms] 

178     

PubMed 

110309 

1 AND 12 21 7 4 4 4 

PubMed 
110225 

3 AND 4 50 14 8 5 4 

-II- 7 AND 8 15 1 0 0 0 

-II- 7 AND 9 32 5 3 2 1 

-II- 7 AND 11 30 3 0 0 0 

-II- 7 AND 10 5 2 0 0 0 

PubMed 
110309 

1 AND 5 49 18 1 1 0 

-II- 3 AND 5 10 3 1 0 0 

-II- 1 AND 13 6 5 0 0 0 
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-II- 
 

2 AND 14 18 6 2 2 2 

-II- 1 AND 6 55 13 3 2 2 

PubMed 
110311 

1 AND 15 10 5 4 1 1 

PubMed 
110411 

Limits: Ej 

äldre än 10 år 

1 AND 15 19 1 0 0 0 

PubMed 
110408 

Limits: Ej 
äldre än 10 år 

1 AND 5 104 16 3 2 2 

PubMed 

110408 

1 AND 16 51 6 1 1 1 

PubMed 
110411 

1 AND 17 16 5 3 3 0 

-II- 2 AND 11 51 21 6 3 3 

PubMed 
110419 

2 AND 18 2 1 0 0 0 

-II- 2 AND 19 12 6 2 2 2 

 
3.5 Etiska överväganden 

Artiklarna i denna studie är godkända av etisk kommitté eller att andra etiska 

överväganden är beskrivna. Artiklarnas resultat har återgivits på ett opartiskt sätt utan 
att värderas av författarna.  

 

4. Resultat 
Resultatet av denna litteraturstudie visade att hyposalivation ökade risken för karies, 

oral candidos, förändringar på munslemhinnan, dental erosion, ökat plackindex, gingivit 
samt olika subjektiva symtom. 

 
4.1 Karies 

Tabell 3. Hyposalivation och karies. 
 
Författare, titel, år 
 

 
Syfte 

 
Urval 

 
Design 

 
Kvalitet 
 

Antoniazzi,  
Miranda, Zanatta, Islabão, 
Gustafsson, Chiapinotto & 

Oppermann.  
Periodontal conditions of 
individuals with Sjögren's 

syndrome.  
2009 

Att utvärdera olika parodontala 
tillstånd och inflammatoriska 
markörer i inflammatoriskt exudat 

hos personer med Sjögrens syndrom 
jämfört med en frisk kontrollgrupp. 
 

I studien var det 19 
personer med Sjögrens 
syndrom och 19 personer 

utan Sjögrens syndrom 
som utgjorde 
kontrollgruppen. 

Observationsstudie 
med matchade 
kontroller 
 

Medel 
75 % 
 

 
 
 

Bardow, Nyvad & 
Nauntofte. 
Relationships between 

medication intake, 
complaints of dry mouth, 
salivary flow rate and 
composition, and the rate 

of tooth demineralization 
in situ.  
2001 

Att beskriva sambandet mellan 
graden av demineralisering av 
tändernas hårdvävnad och 

medicinering, den subjektiva 
känslan av muntorrhet, salivflöde, 
salivsammansättning och antalet 
laktobaciller i saliven. 

 

I studien deltog 28 
personer. 

Kontrollerad 
experimentell studie 

God 
80 % 

 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Antoniazzi%20RP%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Zanatta%20FB%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Zanatta%20FB%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Gustafsson%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Gustafsson%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11286806
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11286806
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11286806
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11286806
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11286806
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11286806
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11286806
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Bayraktar, Kurtulus, 
Kazancioglu, 
Bayramgurler, Cintan, 
Bural, Bozfakioglu, 

Issever & Yildiz. 
Oral health and 
inflammation in patients 
with end-stage renal 

failure.  
2009 

Att undersöka saliven och den orala 
hälsan hos personer med obotlig 
njursvikt. 
 

I studien deltog 100 
personer som led av 
obotlig njursvikt. 
Kontrollgruppen bestod 

av 111 friska personer. 
 

Fallkontrollstudie God 
90 % 

Leung, Leung 
& McMillan. 
Supra-gingival microbiota 

in Sjögren's syndrome.  
2007 

Att undersöka floran i icke karies 
associerat plack hos personer med 
Sjögrens syndrom. 

 

I studien deltog 43 
patienter med Sjögrens 
syndrom och 29 

kontroller utan Sjögrens 
Syndrom. 

Tvärsnittsstudie och 
fallkontrollstudie 
 

God 
90 % 

Márton, Boros, Varga, 
Zelles, Fejérdy, Zeher & 
Nagy. 

Evaluation of palatal 
saliva flow rate and oral 
manifestations in patients 

with Sjögren’s syndrome. 
2006 

Att undersöka förhållandet mellan 
salivflöde från gommen med 
xerostomi hos patienter med 

Sjögrens syndrom. 
 

I studien deltog 49 
patienter med Sjögrens 
syndrom. 46 stycken var 

kvinnor och 3 stycken 
var män. 
 

Observationsstudie 
med matchade 
kontroller 

God 
85 % 

Moore, Guggenheimer, 
Etzel, Weyant & Orchard. 
Type 1 diabetes mellitus, 

xerostomia, and salivary 
flow rates.  
2001 
 

Att undersöka förekomsten av 
xerostomi och försämrat salivflöde 
bland patienter med diabetes typ 1 

och undersöka demografiska, 
fysiologiska och medicinska 
faktorer samt kost- och oral hälsa-
faktorer som möjligtvis skulle 

kunna ha ett samband med låga 
salivflöden. 

I studien deltog 406 
personer med diabetes 
samt 268 personer som 

agerade kontroller. 
 

Fallkontrollstudie God 
85 % 

 
I studien av Bardow et al. (2001) fanns ett samband mellan lågt stimulerat salivflöde 

och ökad förekomst av laktobaciller i saliven. Resultatet visade också att förlusten av 
mineraler i tändernas hårdvävnad var högre i den patientgrupp som hade ett ostimulerat 
salivflöde på < 0,16 ml/min jämfört med de två patientgrupper som hade > 0,16 ml/min. 

I två studier påvisades att personer med Sjögrens syndrom hade lägre stimulerat 
salivflöde och högre DMFT index (Márton et al. 2006; Leung et al. 2007). I en studie av 

Antoniazzi et al. (2009) hade patienter med sekundärt Sjögrens syndrom fler saknande 
tänder än kontrollgruppen. Detta samband fanns inte bland patienter med primärt 
Sjögrens syndrom. Bayraktar et al. (2009) studie visade att även personer med njursvikt 

och lågt salivflöde hade ett högre DMFT index. Moore et al. (2001) kunde däremot inte 
se någon ökad förekomst av karies bland dem med ett lågt stimulerat salivflöde. Samma 

studie kunde dock påvisa att prevalensen av karies var något högre bland dem med ett 
lågt ostimulerat salivflöde (< 0,01 ml/min). 
 

4.2 Plack, gingivit och parodontit 
Tabell 4. Hyposalivation och parodontal sjukdom.  
 
Författare, titel, år 

 

 
Syfte 

 
Urval 

 
Design 

 
Kvalitet 

 
Antoniazzi,  
Miranda, Zanatta, Islabão, 
Gustafsson, Chiapinotto & 
Oppermann. 

Periodontal conditions of 
individuals with Sjögren's 
syndrome.  

2009 

Att utvärdera olika parodontala 
tillstånd och inflammatoriska 
markörer i inflammatoriskt exudat 
hos personer med Sjögrens syndrom 

jämfört med en frisk kontrollgrupp. 
 
 

I studien var det 19 
personer med Sjögrens 
syndrom och 19 personer 
utan Sjögrens syndrom 

som var kontroll 
gruppen. 

Observationsstudi
e med matchade 
kontroller. 
 

Medel 
75 % 
 
 

 

 

 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bayraktar%20G%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bayraktar%20G%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kazancioglu%20R%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kazancioglu%20R%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bayramgurler%20I%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bayramgurler%20I%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bural%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bural%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Issever%20H%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Yildiz%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Leung%20KC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Leung%20KC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22McMillan%20AS%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11552145
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11552145
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11552145
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Antoniazzi%20RP%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Zanatta%20FB%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Zanatta%20FB%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Gustafsson%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Gustafsson%20A%22%5BAuthor%5D
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Bayraktar, Kurtulus, 
Kazancioglu, Bayramgurler, 
Cintan, Bural, Bozfakioglu, 
Issever & Yildiz. 

Oral health and 
inflammation in patients 
with end-stage renal failure. 
2009 

Att undersöka saliven och den orala 
hälsan hos personer med obotlig 
njursvikt . 
 

I studien deltog 100 
personer som led av 
obotlig njursvikt 
Kontrollgruppen bestod 

av 111 friska personer. 
 

Fallkontrollstudie 
 

God 
90 % 

Ergun, Cekici, Topcuoglu, 

Migliari, Külekçi, Tanyeri 
& Isik.  
Oral status and Candida 
colonization in patients with 

Sjögren's Syndrome.  
2010 

Att fastställa den orala statusen, 

munhygienen, rökvanor, 
salivsekretionen, förekomsten av 
Candida i saliven och förekomsten 
av Candida albicans i olika delar av 

munnen bland patienter med 
primärt och sekundärt Sjögrens 
syndrom och jämföra detta med 

friska kontroller. 

37 patienter med 

Sjögrens syndrom och 
37 friska kontroller. 
Patienterna med 
Sjögrens syndrom blev 

diagnostiserade och 
utvalda vid Istanbuls 
universitet. 

 

Observationsstudi

e med matchade 
kontroller 

God 

80 % 

Hirotomi, Yoshihara, 

Ogawa, Ito, Igarashi, & 
Miyazaki.  
Salivary spinability and 

periodontal disease 
progression in an elderly 
population.  
2008 

Att undersöka salivens elasticitet 

och söka eventuella samband med 
progression av parodontit hos den 
äldre befolkningen. 

 

355 personer som hade 

egna tänder kvar valdes 
ut och av dem 
analyserades värdena 

från 332 personer som 
deltog både i baseline 
undersökningen och vid 
uppföljningen. 

Longitudinell 

studie 
 

God  

90 % 

Márton, Boros, Varga, 

Zelles, Fejérdy, Zeher & 
Nagy. 
Evaluation of palatal saliva 
flow rate and oral 

manifestations in patients 
with Sjögren’s syndrome. 
2006 

Att undersöka förhållandet mellan 

salivflöde från gommen med 
xerostomi hos patienter med 
Sjögrens syndrom. 
 

I studien deltog 49 

patienter med Sjögrens 
syndrom. 46 stycken var 
kvinnor och 3 stycken 
var män. 

 

Observationsstudi

e med matchade 
kontroller 
 
 

 

God 

85 % 

Ryu, Ueda, Saito, Yasui, 
Ishihara & Sakurai.  

Oral environmental factors 
affecting number of 
microbes in saliva of 
complete denture wearers. 

2010 

Att klargöra vilka orala 
miljöfaktorer som påverkade antalet 

mikrober i saliven hos tandlösa 
individer med helproteser i både 
under- och överkäke. 
 

I studien deltog 68 friska 
personer med helproteser 

i både under- och 
överkäken. 33 var män 
och 35 var kvinnor. 
 

Observationsstudi
e med kliniska 

undersökningar 
och enkäter 

Medel 
75 % 

 
 
Antoniazzi et al. (2009) påvisade i en studie att personer med Sjögrens syndrom hade ett 

signifikant lägre salivflöde och mer plack, gingivit och blödning vid ficksondering 
jämfört med kontrollgruppen. Denna studie visade även att värdena för fickdjup och 

klinisk fästenivå var signifikant högre hos dem med Sjögrens syndrom. Det fanns en 
negativ korrelation mellan stimulerat salivflöde och plackindex. Vid minskat salivflöde 
med 1 ml. ökade plackindexets medelvärde med 0,33. Bayraktar et al. (2009) studie 

visade också ett samband mellan lågt salivflöde och högre plackindex. Förekomst av 
plack approximalt skiljde sig mellan patienter med Sjögrens syndrom och patienter utan 

Sjögrens syndrom i en studie av Ergun et al. (2010). Patienter med Sjögrens syndrom 
hade högre förekomst av plack approximalt. Márton et al. (2006) påvisade att gingivalt 
blödnings index var signifikant högre hos patienter med Sjögrens syndrom jämfört med 

kontrollgruppen. Ryu et al. (2010) påvisade att vid minskat ostimulerat salivflöde ökade 
antalet anaeroba bakterier i saliven. I ytterligare en studie av Hirotomi et al. (2008) 

fanns ett samband mellan salivens elasticitet och progression av parodontit. 
 
 

 
 

 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bayraktar%20G%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bayraktar%20G%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kazancioglu%20R%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kazancioglu%20R%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Cintan%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Cintan%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bozfakioglu%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bozfakioglu%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Issever%20H%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Yildiz%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ergun%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ergun%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Topcuoglu%20N%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Topcuoglu%20N%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Migliari%20DA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Migliari%20DA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Tanyeri%20H%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Tanyeri%20H%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Isik%20G%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20190674
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20190674
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20190674
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ryu%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ryu%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Saito%20T%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Saito%20T%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ishihara%20K%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Sakurai%20K%22%5BAuthor%5D
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 4.3 Subjektiva symtom 

Tabell 5. Hyposalivation och subjektiva symtom från munhålan.  
 
Författare, titel, år 

 

 
Syfte 

 
Urval 

 
Design 

 
Kvalitet 

 
Cho, Ko, Kim & Kho. 

Salivary flow rate and 
clinical characteristics of 
patients with xerostomia 

according to its aetiology. 
2010 

Att undersöka om det fanns några 

skillnader i salivflödet, olika orala 
symtom och beteenden hos 
xerostomi patienter med olika 

etiologi. 

140 patienter deltog i 

studien 24 var män och 
116 var kvinnor. 
Deltagarna delades upp i 

5 olika grupper beroende 
på xerostomins etiologi. 

Observationsstudi

e med kliniska 
undersökningar 
och enkäter 

Medel 

75 % 

Ergun, Cekici, Topcuoglu, 
Migliari, Külekçi, Tanyeri 
& Isik.  

Oral status and Candida 
colonization in patients with 
Sjögren's Syndrome.  
2010 

Att fastställa den orala statusen, 
munhygienen, rökvanor, 
salivsekretionen, förekomsten av 

Candida i saliven och förekomsten 
av Candida albicans i olika delar av 
munnen bland patienter med 
primärt och sekundärt Sjögrens 

syndrom och jämföra detta med 
friska kontroller. 
 

37 patienter med 
Sjögrens syndrom och 
37 friska kontroller. 

Patienterna med 
Sjögrens syndrom blev 
diagnostiserade och 
utvalda vid Istanbuls 

universitet. 
 

Observationsstudi
e med matchade 
kontroller 

 

God 
80 % 

Kaplan, Zuk-Paz & Wolff. 
Association between salivary 

flow rates, oral symptoms, 
and oral mucosal status. 
2008 
 

Att undersöka sambandet mellan 
salivflödet, orala symtom och 

statuset på munslemhinnan. 
 

462 stycken deltog i 
studien och 363 personer 

av dem var i 
patientgruppen. 43 
personer deltog i kontroll 
gruppen. 

Kohortstudie och 
fallkontrollstudie 

 

God 
90 % 

Leal, Bittar, Portugal, 

Falcão, Faber & Zanotta. 
Medication in elderly 
people: its influence on 
salivary pattern, signs and 

symptoms of dry mouth. 
2010 
 

Att jämföra stimulerat och 

ostimulerat salivflöde, salivens pH, 
dess buffringskapacitet och 
förekomst av tecken och symtom på 
hyposalivation och xerostomi bland 

dementa äldre personer som 
medicineras och friska äldre utan 
demens som inte tar några 
mediciner. 

40 äldre personer, 60-86 

år, deltog i studien, vilka 
delades in i olika grupper 
beroende på om de var 
dementa eller ej och om 

de använde mediciner 
eller ej. 
 

Observationsstudi

e med matchade 
kontroller 

God 

85 % 

Stewart, Berg, Cha & 

Reeves. 
Salivary dysfunction and 
quality of life in Sjögren 
syndrome- A critical oral-

systemic connection.  
2008 

Att utreda samband mellan 

Sjögren’s syndrom och oral hälsa 
relaterad livskvalité. 
 

I studien deltog 39 

patienter. 37 var kvinnor 
och 2 var män.    
 

Observationsstudi

e med kliniska 
undersökningar 
och enkäter 

God 

80 % 

Suh, Lee, Chung, Kim & 
Kho. 
Relationship between 

salivary flow rate and 
clinical symptoms and 
behaviours in patients with 
dry mouth.  

2007 

Att undersöka sambandet mellan 
salivsekretionen och 
muntorrhetsrelaterade subjektiva 

symtom samt beteenden hos 
muntorra patienter. 
 

78 patienter, varav 13 
var män och 65 kvinnor, 
med muntorrhet blev 

värvade till denna studie. 
Patienterna var i åldrarna 
23-76 år. 
 

Observationsstudi
e med kliniska 
undersökningar 

och enkäter 
 

Medel 
75 % 

 
Resultatet av 4 studier visade att svårigheter att svälja var vanligt förekommande vid 
hyposalivation (Leal et al. 2010; Kaplan et al. 2008; Cho et al. 2010; Suh et al. 2007). 

Ergun et al. (2010) fann ett samband mellan hyposalivation och smärta vid sväljning. 
Även frekvent törst var vanligt förekommande vid hyposalivation (Leal et al. 2010).  

  
Upplevd muntorrhet under dagen och vid ätande påvisades ha ett signifikant samband 
med låga värden av stimulerat och ostimulerat salivflöde. Det ostimulerade salivflödet 

hade störst samband med upplevelsen av att ha mindre mängd saliv genom hela det 
dagliga livet (Cho et al. 2010). Att vakna av muntorrhet på natten var sammankopplat 

med lågt ostimulerat salivflöde (Suh et al. 2007). Enligt Kaplan et al. (2008) upplevde 
strålbehandlade patienter försämrad tuggförmåga jämfört med patientgrupper; Sjögrens 
syndrom, underfunktion orsakad av medicinering, idiopatisk underfunktion, xerostomi 

samt kontrollgruppen. De strålbehandlade patienterna hade också de lägsta salivflödena. 
I samma studie uppgav patienter med Sjögrens syndrom ömhet i munnen i större 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ergun%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ergun%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Topcuoglu%20N%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Topcuoglu%20N%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Migliari%20DA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Migliari%20DA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Tanyeri%20H%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Tanyeri%20H%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Isik%20G%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20190674
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20190674
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20190674
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20337727
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20337727
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20337727
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20337727
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17824886
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17824886
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17824886
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17824886
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17824886
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utsträckning jämfört med de övriga grupperna. Stewart et al. (2008) påvisade i en studie 
ett samband mellan lågt salivflöde och sämre oral hälsa genom mätinstrumentet Oral 
Health Impact Profile (OHIP-14).  

 

4.4 Oral candidos 

Tabell 6. Hyposalivation och oral candidos.  
 
Författare, titel, år 
 

 
Syfte 

 
Urval 

 
Design 

 
Kvalitet 
 

Campisi, Panzarella, 
Matranga, Calvino, Pizzo, 

Lo Muzio & Porter. 
Risk factors of oral 
candidosis: a twofold 
approach of study by fuzzy 

logic and traditional statistic. 
2008 

Att utvärdera riskfaktorer som är 
associerade med oral candidos och 

dess kroniska underhåll med hjälp 
av en diffus logik samt statistiska 
traditionella metoder för att kunna 
utreda dess orsakssamband. 
 

371 patienter blev 
remitterade för att kunna 

bekräfta att de har oral 
candidos. Av dessa 371 
patienter deltog 89 
patienter med oral 

candidos. En 
kontrollgrupp på 98 
patienter utan oral 
candidos deltog i 

studien. 

Fallkontrollstudie God 
100 % 

Davies, Brailsford & 
Beighton. 
Oral candidosis in patients 
with advanced cancer.  

2006 

Att fastställa epidemiologin, 
etiologin, kliniska funktioner och 
mikrobiologiska aspekter av oral 
candidos bland cancerpatienter 

vilka erhåller palliativ 
specialistvård. 
 

120 patienter deltog i 
studien som hade 
uppnått kriterierna för att 
delta. Patienterna var i 

åldrarna 19-89 år. 73 av 
deltagarna var kvinnor 
och 47 var män. 

 

Prospektiv 
observationsstudie 
med 
frågeformulär och 

kliniska 
undersökningar 
 

God 
80 % 

Davies, Brailsford, 

Beighton, Shorthose & 
Stevens. 
Oral candidosis in 
community-based patients 

with advanced cancer.  
2008 
 

Att fastställa epidemiologin, 

etiologin, kliniska förhållanden 
samt mikrobiologiska aspekter av 
oral candidos hos samhällsbaserade 
patienter. 

 

390 personer deltog i 

studien, varav 252 var 
kvinnor och 138 män. 
Åldrarna på de 
deltagande låg på 23-94 

år. 
 

Prospektiv 

observationsstudie 

God 

80 % 

Ergun, Cekici, Topcuoglu, 
Migliari, Külekçi, Tanyeri 

& Isik.  
Oral status and Candida 
colonization in patients with 

Sjögren's Syndrome.  
2010 

Att fastställa den orala statusen, 
munhygienen, rökvanor, 

salivsekretionen, förekomsten av 
Candida i saliven och förekomsten 
av Candida albicans i olika delar av 

munnen bland patienter med 
primärt och sekundärt Sjögrens 
syndrom och jämföra detta med 
friska kontroller. 

 

37 patienter med 
Sjögrens syndrom och 

37 friska kontroller. 
Patienterna med 
Sjögrens syndrom blev 

diagnostiserade och 
utvalda vid Istanbuls 
universitet. 
 

Observationsstudi
e med matchade 

kontroller 
 

God 
80 % 

Figueiral, Azul, Pinto, 
Fonseca, Branco & Scully. 
Denture-related stomatitis: 
identification of aetiological 

and predisposing factors - a 
large cohort.  
2007 

Att identifiera och karakterisera 
etiologiska och predisponerande 
faktorer till protesrelaterade 
stomatiter med hjälp av en fall-

kontrollstudie med en stor kohort 
innehållande 140 personer som bär 
avtagbara överkäksproteser gjorda 
av polymethylamethakrylat. 

140 patienter, varav 87 
var kvinnor och 53 män. 
Av dessa 140 patienter 
var 70 patienter med 

protesrelaterade 
stomatiter och 70 var 
kontroller. Patienterna 
var i åldrarna 18-86 år. 

Kohortstudie och 
fallkontrollstudie 
med kliniska 
undersökningar 

samt 
frågeformulär 
 

 
God 
95 % 

Hibino, Samaranayake, 

Hägg, Wong & Lee. 
The role of salivary factors 
in persistent oral carriage of 
Candida in humans.  

2009 

 

Att jämföra sammansättningen och 

anti-svamp effekten i stimulerat 
saliv hos personer med candida i 
saliven med individer utan candida. 
 

I studien deltog 22 

personer utan candida 
och 10 personer med 
candida. Deltagarna var 
rekryterade från en 

tidigare studie som 
undersökte candida i 
saliven. 

Fallkontrollstudie God 

80 % 

 

Tre studier visade samband mellan hyposalivation, stimulerat respektive ostimulerat 
salivflöde, och oral candidos (Davies et al. 2008; Figueiral et al. 2007; Ergun et al. 
2010). Figueiral et al. (2007) fann ett samband mellan lågt pH i saliven och förekomst 

av candida albicans i saliven. 
I en studie av Davies et al. (2006) hade patienter med subjektiv xerostomi högre 

förekomst av oral candidos. Ett samband sågs mellan lågt stimulerat salivflöde och oral 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18191810
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18191810
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18191810
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18191810
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16527512
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16527512
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18242047
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18242047
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18242047
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ergun%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ergun%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Topcuoglu%20N%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Topcuoglu%20N%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Migliari%20DA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Migliari%20DA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Tanyeri%20H%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Tanyeri%20H%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Isik%20G%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20190674
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20190674
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20190674
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Figueiral%20MH%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Figueiral%20MH%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Pinto%20E%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Pinto%20E%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Fonseca%20PA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Fonseca%20PA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Scully%20C%22%5BAuthor%5D


14 

 

candidos om patienter med isolerad protesstomatit exkluderades från studien. Campisi 
et al. (2008) studerade riskfaktorer till oral candidos och kunde påvisa att protesbärare 
med hyposalivation hade högre risk att drabbas av kronisk oral candidos.   

 
Ergun et al. (2010) påvisade att personer med Sjögrens syndrom hade mer candida 

albicans i saliven, på tungan, kindslemhinnan och mer munvinkelragader jämfört med 
patienter utan Sjögrens syndrom. Hibino et al. (2009) visade att personer som var bärare 
av candida-species i saliven hade ett icke-signifikant lägre salivflöde.  

 
4.5 Dental erosion 

Tabell 7. Hyposalivation och dental erosion. 
 
Författare, titel, år 
 

 
Syfte 

 
Urval 

 
Design 

 
Kvalitet 
 

Holbrook, Furuholm, 
Gudmundsson, Theodórs & 

Meurman. 
Gastric reflux is a significant 
causative factor of tooth 
erosion.  

2009 

Att undersöka och beskriva 
tanderosioners lokalisation och 

svårighetsgrad samt dess 
orsaksfaktorer.  Författarna ville 
också ta reda på om det kliniska 
mönstret av dental erosion 

återspeglade de dominerande 
etiologiska faktorerna. 

249 personer från Island 
deltog i studien. Av 

dessa 249 personerna 
blev 91 undersökta vad 
gällde reflux. 
 

Observationsstudi
e med kliniska 

undersökningar 
och enkäter 

God 
80 % 

Piangprach, Hengtrakool, 
Kukiattrakoon & Kedjarune-
Leggat. 

The effect of salivary factors 
on dental erosion in various 
age groups and tooth 
surfaces. 

2009 

Att jämföra och beskriva olika 
salivfaktorer samt beteendemässiga 
aspekter som kan tänkas skydda 

tänderna mot dental erosion. 
 

79 deltagare med olika 
grader av dental erosion 
deltog i studien, vilka 

delades in i tre olika 
åldersgrupper.  

 
 

Observationsstudi
e med kliniska 
undersökningar 

och enkäter 

Medel 
70 % 

 
I studien av Holbrook et al. (2009) fanns ett samband mellan låg salivbuffring och 
dental erosion. I studien av Piangprach et al. (2009) påvisades ett samband mellan lågt 

stimulerat salivflöde och dental erosion bland unga vuxna i åldersgruppen 26 till 30 år. 
Resultatet av studien visade att de deltagare som hade erosionsskador in i dentinet hade 

ett lägre stimulerat salivflöde jämfört med deltagarna i gruppen där endast 
erosionsskador förekom i emaljen.    
 

4.6 Förändringar på munslemhinnan 

Tabell 8. Hyposalivation och munslemhinneförändringar.  
 

Författare, titel, år 
 

 

Syfte 

 

Urval 

 

Design 

 

Kvalitet 
 

Dias Fernandes, Salum, 
Bandeira, Pawlowski, Luz, 
& Cherubini. 

Salivary 
dehydroepiandrosterone 
(DHEA) levels in patients 
with the complaint of 

burning mouth: a case-
control study.  
2009 

Att undersöka nivåerna av 
dehydroepiandrosterone (DHEA) i 
saliven, salivflöde, depression och 

känsla av hopplöshet hos personer 
med sveda i munnen. 
 

30 kvinnor som besökte 
ett  sjukhus i São Lucas 
och som hade sveda i 

munnen valdes ut t ill 
denna studie. 
Kontrollgruppen bestod 
av 30 friska kvinnor. 

 

Fallkontrollstudie God 
80 % 

Ergun, Cekici, Topcuoglu, 
Migliari, Külekçi, Tanyeri 

& Isik.  
Oral status and Candida 
colonization in patients with 
Sjögren's Syndrome.  

2010 

Att fastställa oral status, 
munhygien, rökvanor, 

salivsekretion och förekomsten av 
Candida albicans bland patienter 
med primärt och sekundärt Sjögrens 
syndrom och jämföra detta med 

friska kontroller. 
 

37 patienter med 
Sjögrens syndrom och 

37 friska kontroller. 
Patienterna med 
Sjögrens syndrom blev 
diagnostiserade och 

utvalda vid Istanbuls 
universitet. 
 

Observationsstudi
e med matchade 

kontroller 
 

God 
80 % 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19493884
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19493884
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19493884
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19723947
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19723947
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19723947
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19723947
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Dias%20Fernandes%20CS%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Dias%20Fernandes%20CS%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bandeira%20D%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bandeira%20D%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Luz%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Luz%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Cherubini%20K%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ergun%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ergun%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Topcuoglu%20N%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Topcuoglu%20N%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Migliari%20DA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Migliari%20DA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Tanyeri%20H%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Tanyeri%20H%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Isik%20G%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20190674
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20190674
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20190674
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Kaplan, Zuk-Paz & Wolff. 
Association between salivary 

flow rates, oral symptoms, 
and oral mucosal status. 
2008 

 

Att undersöka sambandet mellan 
salivflödet, orala symtom och 

statuset på munslemhinnan. 
 

462 stycken deltog i 
studien och 363 personer 

av dem var i 
patientgruppen. 43 
personer deltog i kontroll 

gruppen. 

Kohortstudie och 
fallkontrollstudie 

 

God 
90 % 

Leal, Bittar, Portugal, 

Falcão, Faber & Zanotta. 
Medication in elderly 
people: its influence on 

salivary pattern, signs and 
symptoms of dry mouth. 
2010 
 

Att jämföra stimulerat och 

ostimulerat salivflöde, salivens pH, 
dess buffringskapacitet och 
förekomst av tecken och symtom på 

hyposalivation och xerostomi bland 
dementa äldre personer som 
medicineras och friska äldre utan 
demens som inte tar några 

mediciner. 

40 äldre personer, 60-86 

år, deltog i studien, vilka 
delades in i olika grupper 
beroende på om de var 

dementa eller ej och om 
de använde mediciner 
eller ej. 
 

Observationsstudi

e med matchade 
kontroller 

God 

85 % 

Márton, Boros, Varga, 
Zelles, Fejérdy, Zeher & 
Nagy. 
Evaluation of palatal saliva 

flow rate and oral 
manifestations in patients 
with Sjögren’s syndrome. 
2006 

Att undersöka förhållandet mellan 
salivflöde från gommen med 
xerostomi hos patienter med 
Sjögrens syndrom. 

 

I studien deltog 49 
patienter med Sjögrens 
syndrom. 46 stycken var 
kvinnor och 3 stycken 

var män. 
 

Observationsstudi
e med matchade 
kontroller 

God 
85 % 

 

Fem studier visade att hyposalivation orsakade förändringar på munnens slemhinnor 
(Leal et al. 2010; Ergun et al. 2010; Márton et al. 2006; Dias Fernandes et al. 2009; 

Kaplan et al. 2008). Leal et al. (2010) visade att bland dementa patienter som 
medicinerade var de vanligaste kliniska tecknen på hyposalivation fissurerad tunga och 
torra och spruckna läppar.  

 
Två studier påvisade att patienter med Sjögrens syndrom hade signifikant fler symtom 
som torr, atrofisk, svidande, sårig och röd slemhinna samt fissurerad tunga jämfört med 

kontrollgrupperna (Márton et al. 2006; Ergun et al. 2010). Sveda i munnen hos den 
äldre befolkningen var korrelerat med hyposalivation. Personer med en svidande känsla 

i munnen hade ett signifikant lägre stimulerat och ostimulerat salivflöde än personer 
utan sveda i munnen. Patienter med sveda i munnen upplevde ofta muntorrhet samt 
nedsatt smakupplevelse. Ostimulerat salivflöde mindre än 0,1 ml/min, upplevd 

muntorrhet och nedsatt smakupplevelse förekom hos 3 av 30 patienter med sveda i 
munnen (Dias Fernandes et al. 2009). 

 
Kaplan et al. (2008) studie på strålbehandlade patienter visade att det fanns ett samband 
mellan salivflöde och munslemhinnans status. I denna studie visade resultatet även att 

bland patienter med Sjögrens syndrom, och patienter med underfunktion av salivkörtlar 
orsakat av mediciner var förekomsten av munslemhinneförändringar jämförbara med 

strålbehandlade patienter.  
 

5. Diskussion 
Oral hälsa är mer än bara friska tänder. Oral hälsa är en viktig del i välbefinnandet och 
den orala hälsan är en avgörande faktor för människors livskvalité och allmänhälsa 

(Petersen 2003).  
 

I föreliggande studie fanns ett starkt samband mellan hyposalivation och oral candidos i 
flera studier. Patienter med låga salivflöden hade en högre förekomst av candida arter i 
saliven och generellt på munslemhinnan. Resultaten visade också att hyposalivation 

hade ett starkt samband med upplevd muntorrhet. Flera studier visade att både ett lågt 
ostimulerat och ett lågt stimulerat salivflöde korrelerade med upplevd muntorrhet. Även 

olika munslemhinneförändringar var vanligare bland personer med hyposalivation. 
Studier visade också samband mellan hyposalivation och karies. De med låga 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20337727
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20337727
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20337727
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20337727
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salivflöden hade högre DMFT-index. Vad gäller sambandet mellan hyposalivation och 
parodontala förhållanden visade studierna på olika resultat. Det innebar svårigheter att 
entydigt svara på frågeställningen om hyposalivation påverkar parodontala 

förhållanden.  
 

 5.1 Resultatdiskussion    

Minskat salivflöde och dess påverkan på den orala hälsan har det forskats om under en 
lång period och redan på 1980-talet kunde författare påvisa samband mellan 

hyposalivation och oral hälsa (Sreebny & Valdini 1987). Det framkommer i 
föreliggande litteraturstudie att hyposalivation påverkar den orala hälsan på ett flertal 

sätt, vilket även stöds av SBU (2002), Turner & Ship (2007) samt Gupta et al. (2006). 
På den första frågeställningen om vilka orala sjukdomar som kan uppstå i samband med 
hyposalivation hos vuxna och äldre besvarades av 16 artiklar. Hyposalivation orsakade 

orala sjukdomar såsom oral candidos, karies och symtom som dental erosion (Holbrook 
et al. 2009; Piangprach et al. 2009; Davies et al. 2008; Figueiral et al. 2007; Campisi et 

al. 2008; Ergun et al. 2010; Hibino et al. 2009; Leung et al. 2007; Márton et al. 2006; 
Antoniazzi et al. 2009; Bayraktar et al. 2009). Andra studier påvisar liknande resultat 
med nedsatt salivsekretion, ökad kariesrisk och oral candidos (Cassolato & Turnbull 

2003; Gupta et al. 2006). Dock kunde Davies et al. (2006) inte påvisa något samband 
mellan lågt stimulerat respektive ostimulerat salivflöde och oral candidos. Enligt 

Hirotomi et al. (2008) kunde inget samband ses mellan lågt salivflöde och progression 
av parodontit. Dock kunde Gupta et al. (2006) påvisa att personer med hyposalivation 
lättare drabbas av parodontala sjukdomar. 

 
Syftet med den andra frågeställningen var att undersöka hur hyposalivation påverkar 
munslemhinnan och frågeställningen besvarades av 5 artiklar. Torr, fissurerad, röd, 

svidande slemhinna och torra spruckna läppar är exempel på munslemhinneförändringar 
orsakade av hyposalivation (Leal et al. 2010; Ergun et al. 2010; Márton et al. 2006; 

Kaplan et al. 2008; Dias Fernandes et al. 2009). I en studie av Cassolato & Turnbull 
(2003) påvisas liknande resultat med nedsatt salivsekretion, sveda i munnen och 
spruckna läppar. Dock påvisar inte Suh et al. (2007) något samband mellan lågt 

salivflöde och sveda i munnen.  
 

Sex artiklar fann flera andra orala besvär/tillstånd som associeras med hyposalivation 
såsom svårigheter med att svälja mat, smärta vid sväljning, försämrad tuggförmåga och 
xerostomi (Stewart et al. 2008; Ergun et al. 2010; Kaplan et al. 2008; Suh et al. 2007; 

Cho et al. 2010; Leal et al. 2010). I en reviewartikel av Gupta et al. (2006) kan liknande 
resultat påvisas. Bland annat kan ett samband ses mellan hyposalivation och 

sväljsvårigheter. 
 
Tandvården skall arbeta mot målet att uppnå en god munhälsa i befolkningen. 

Tandvårdspersonal skall förebygga, utreda och behandla orala sjukdomar och skador 
enligt Tandvårdslagen (SFS 1985:125). Innan behandling av hyposalivationens negativa 

effekter sätts in, är det viktigt att utreda orsaken och fastställa en korrekt diagnos. Det är 
betydelsefullt att patienter med hyposalivation uppsöker tandvården regelbundet för att 
minska risken för orala sjukdomar och för att få egenvårdsinstruktioner (Ship 2002). 

Hyposalivation kan upplevas som obehagligt och påverkan på den orala hälsan är stor. 
Det finns ingen universell metod för behandling av hyposalivation utan målet med 

behandlingen är att patienten inte ska uppleva obehag från munnen och att munnen ska 
hållas fuktig (Mese & Matsuo 2007). Inom tandvården är ett salivtest, som registrerar 
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salivflöde, ett viktigt diagnostiskt hjälpmedel inom insamlandet av data, diagnos och 
uppföljning (Navazesh & Kumar 2008). Men salivtester kan göras på flertalet sätt, från 
samtliga eller från enskilda körtlar och med olika stimulering. Värdena från 

salivtesterna ska sedan definieras som normala, låga och mycket låga. Detta kan leda till 
att ett salivtest även kan ge en del frågetecken (Nederfors 2000). 

 
 5.2 Metoddiskussion 

För att artiklarna i denna studie skall hålla en hög kvalité har endast artiklar ur 

vetenskapliga tidskrifter valts ut. Bedömningsmall inspirerad av Willman & Stoltz 
(2008) samt Forsberg & Wengström (2008) har använts för att kunna bedöma 

artiklarnas kvalitet. De utvalda artiklarna har bedömts ha en god eller medelgod kvalitet 
samt för ett etiskt resonemang. Genom att använda flera olika sökord och 
sökordskombinationer påträffades relevanta artiklar till resultatet. Sökorden bedöms 

därmed som relevanta. Dock är hyposalivation ingen MeSH-term i PubMed, vilket kan 
påverka resultatet av sökningarna. Vid sökningarna i denna litteraturstudie kom flertalet 

artiklar upp som behandlar xerostomi och inte hyposalivation. En del författare 
använder xerostomi som liktydigt med hyposalivation vilket skapat problem vid 
tolkningen av artiklarnas resultat. Artiklarnas nomenklaturer har anpassats efter dagens 

nomenklatur och definitioner av xerostomi och hyposalivation. Det är viktigt att 
framtida forskning använder sig utav vedertagna definitioner och nomenklaturer.  

 
Resultatet av sökningarna visade att det finns relativt få vetenskapliga artiklar yngre än 
fem år som berör sambandet hyposalivation och oral hälsa, vilka avhandlar vuxna och 

äldre individer samt uppnår syfte och frågeställningar. Därför har också sökningar gjorts 
på artiklar som är upp till tio år gamla för att bredda sökningen. De två äldsta artiklarna 
som ingår i resultatet är från 2001. Andra relevanta och intressanta artiklar vilka är äldre 

än tio år vars resultat uppnår syftet och frågeställningarna har därför exkluderats i denna 
litteraturstudie. Föreliggande litteraturstudie är ingen meta-analys som innebär att med 

kvantitativ metod sammanställa resultatet från flera olika studier. Denna studie har 
således begränsningar vad gäller omfattning och kvalité och kan inte jämställas med 
reviewartiklar i vetenskapliga tidskrifter. Det gör att resultatet inte kan generaliseras i 

samma omfattning som resultat i en publicerad reviewartikel.  
 

 5.3 Konklusion 

Denna studie visade att karies, oral candidos och gingivit kan uppstå i samband med 
hyposalivation. Även att hyposalivation är en påverkansfaktor till dental erosion, 

munslemhinneförändringar och olika subjektiva symtom. Eftersom resultatet visade att 
hyposalivation påverkar den orala hälsan negativt är det av vikt att tandhygienister kan 

diagnostisera hyposalivation samt lindra de orala sjukdomar och symtom som kan 
uppstå i samband med nedsatt salivsekretion. 
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