
 

 

 

Examensarbete 

Fleromättade fetter, torra ögon 
och Sjögrens syndrom 
Kan en kost rik på omega 3 och 6 lindra symtomen 
vid Sjögrens syndrom och torra ögon? 

Författare: Ebba Granberg 
Handledare: Stina Carlsson 
Examinator: Peter Gierow 
Termin: VT17 
Ämne: Biomedicinsk vetenskap 
Nivå: Grundnivå 
Kurskod: 2BK01E 
 



  
 

i 
 

Abstract 
 
Introduction: Dry eye syndrome (DES) and Sjögren´s syndrome (SjS) are inflammatory 
diseases that affect the eyes. DES affects the lacrimal glands functional unit, causing eye 
pain and blurred vision. SjS is a chronical autoimmune disease that causes damage to tear 
and salivary glands. It leads to clinical symptoms in the form of mouth and eye irritation. 
Essential fatty acids form pro-inflammatory and anti-inflammatory cytokines that can 
help in the treatment of these diseases. Method and purpose: A literature study was 
performed to study if essential fatty acids can relieve the symptoms of DES and SjS. 
Results: The results for the studies showed results on OSDI, Schirmer´s test, BUT, IL-
17, tear osmolarity, tear volume, unstimulated salivary flow, stimulated salivary flow, 
depth of probing, van Bijsterveld´s score and flourscein staining. Discussion: The result 
shows significant differences for certain doses of n-3 and n-6. What separates the results 
are the different doses of fatty acids and what their placebo controls took. OSDI showed 
major differences in patients with DES but only in one group of patients with SjS who 
took n-3 for treating dry mouth. Schirmer´s test and BUT showed an increase in patients 
with mild and moderate DES but not in patients with SjS. Patients with SjS showed 
improvements in stimulated salivary flow, dry mouth OSDI, PGE1 levels and flourscein 
staining, while some studies did not show any significant improvements in any 
measurement variables. It may be due to the intake of fatty acids, disease states or the 
length of treatment. Conclusion: Some people may get improved symptoms of taking n-
3 or n-6 supplements, but the differences are not always statistically significant for the 
studies.  
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Sammanfattning 
 
Introduktion: Torra ögon (DES) och Sjögrens syndrom (SjS) är inflammatoriska 
sjukdomar som drabbar ögonen. DES drabbar tårkörtelns funktionella del vilket ger 
ögonsmärta och suddig syn. SjS är en kronisk autoimmun sjukdom som ger skada på tår- 
och salivproducerande körtlar. Det leder till kliniska symtom i form av mun- och 
ögontorrhet. Essentiella fettsyror bildar proinflammatoriska och antiinflammatoriska 
cytokiner som kan hjälpa vid behandling av dessa sjukdomar. Metod och syfte: En 
litteraturstudie genomfördes för att ta reda på om fleromättade fetter kan lindra symtomen 
vid SjS och DES. Resultat: Resultaten för studierna visade resultat på OSDI, Schirmers 
test, BUT, IL-17, tårosmolaritet, tårvolym, ostimulerat salivflöde, stimulerat salivflöde, 
sonderingsdjup, PGE1, van Bijstervelds poäng och flourscein infärgning. Diskussion: 
Resultatet visar signifikanta skillnader för vissa doser av n-3 och n-6. Det som skiljer 
resultaten åt är de olika doserna av fettsyror samt vad dess placebokontroller intog. OSDI 
visade främst skillnader på de patienter med DES men endast på en grupp med SjS som 
intog n-3 för behandling av torr mun. Schirmers test och BUT visade en ökning hos 
patienterna med mild och måttlig DES men inte på patienterna med SjS. Patienterna med 
SjS visade förbättringar på stimulerat salivflöde och OSDI för torr mun samt PGE1 nivåer 
och flourscein infärgning samtidigt som en del studier inte visade några signifikanta 
förbättringar på några mätvariabler. Det kan grunda sig i intaget av fettsyror, 
sjukdomstillstånd eller längden på behandling. Slutsats: En del personer kan få 
förbättrade symtom av att inta n-3 eller n-6 tillskott men skillnaderna är inte alltid 
statistiskt signifikanta för studierna.  
  
Nyckelord 
Sjögrens syndrom, torra ögonsjukdom, essentiella fettsyror, omega-3, omega-6 
 
Tack 
Tack till min handledare Stina Carlsson för vägledning, svar på frågor, tips och hjälp 
under hela arbetet. Även tack till familj och vänner som stöttat och hjälpt till under arbetet.  
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1 Inledning 

1.1 Torra ögon  
Torra ögon (DES) är en mycket framträdande, multifaktoriell sjukdom som drabbar 
tårfilmen och ögonytan, samt resulterar i ögonsmärta och suddig syn 1. 
 
National Eye Institute (NEI)/Industry Dry Eye Workshop definierade (2007) torra ögon 
på följande sätt: 
 
“Dry eye is a multifactorial disease of tears and ocular surface that results in symptoms 
of discomfort, visual disturbance, and tear film instability with potential damage to the 

ocular surface. It is accompanied by increased osmolarity of the tear film and 
inflammation of the ocular surface2” 

 
Torra ögon kännetecknas av störning på tårkörtelns funktionella del. Det är ett samordnat 
system som innefattar tårkörteln, ögonytan (hornhinnan, konjunktiva och Meiboms 
körtlar) och ögonlock samt de sensoriska och motoriska nerver som kopplar ihop 
systemen 2. 
 
Den funktionella enheten av tårproduktionen kontrollerar delarna i tårfilmen på ett 
reglerande sätt och ger respons på miljön i ögat, endokrinologisk och kortikal påverkan. 
Huvudfunktionen är alltså att upprätthålla det normala tillståndet av tårfilmen. Skada eller 
sjukdom på någon av de funktionella delarna på tårkörteln kan göra tårfilmen instabil och 
leda till sjukdomar på ögonytan som uttrycker sig som torra ögon. Tårfilmens stabilitet 
hotas vid minskad tårsekretion, störd bortförsel och förändrad tårkomposition. En 
sekundär konsekvens av detta är inflammation på ögonytan. DES som beror på en för låg 
vattenhalt beror på minskad utsöndring från tårkörtel och minskad volym. Det orsakar 
hyperosmolaritet eftersom vatten avdunstar från ögonytan 2. 
 
1.1.1 Diagnos och symtom 
DES finns i två kliniska former orsakade av antingen bristande vattenhaltig tårproduktion 
(p.g.a. dysfunktion i tårkörteln) eller ökad förångningsförlust (p.g.a. störning i 
meibomska körtlarna). En kombination av dessa ses ofta i kliniska tester 2.  
 
De mest frekventa tecken och symtom vid DES är rödhet, klåda, känsla av främmande 
föremål i ögat, rivande, smärta och suddig syn 3.  
 
Vid diagnostisering av DES är tårosmolariteten en av de faktorer som kan mätas. Andra 
kliniska tester som kan användas är en kombination av TTR (tear thinning rate), 
avdunstning och osmolaritet; eller en kombination mellan osmolaritet, avdunstning och 
lipid klassifikation eller TTR. Det mest effektiva testet är en icke-invasiv TFBUT som 
ett kliniskt alternativ 4. Tårstabiliteten kan mätas genom TBUT 5. 
 
Ett annat test som kan användas är Schirmers test. Den vikta änden på en steril Schirmer 
strip placeras mellan mitten och tredje laterala yttre ögonlocks kanten. Patienten 
instrueras att stänga ögonen i ett svagt upplyst rum och stripens fuktighet mäts efter 5 
minuter 5. 
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1.2 Sjögrens syndrom 
Sjögrens syndrom (SjS) är en kronisk och progressiv systemisk autoimmun sjukdom som 
främst innebär en immunmedierad skada på tår- och salivproducerande körtlar, som är 
exokrina körtlar 2, 6-8. En autoimmun sjukdom innebär att immunförsvaret angriper den 
egna vävnaden. Egentligen har immunförsvaret som uppgift att hålla virus och bakterier 
borta från kroppen men vid SjS har en reaktion startats som leder till att immunförsvaret 
angriper den egna vävnaden och skadar organen 9.  
 
Vid SjS angriper immunförsvaret främst tårkörtlar, som producerar tårvätska, och 
salivkörtlar, som producerar saliv. Sjukdomen leder till kliniska symtom som torra ögon 
och muntorrhet 6-9. Vid SjS infiltreras tår- och salivkörtlarna av T-celler som orsakar  
celldöd på celler som ger en minskad sekretion av tårar och saliv 2. SjS är den näst 
vanligaste autoimmuna reumatiska sjukdomen men hur många den påverkar är svårt att 
avgöra på grund av att det finns variationer i sjukdomens definitioner och avsaknad av en 
diagnostisk golden standard. SjS är en sjukdom som drabbar främst kvinnor efter 
menopaus 7 och tillståndet är associerat med en försämrad livskvalité 6.  
 
Sjukdomen delas upp i två typer, primärt Sjögrens syndrom (1°SjS) och sekundärt 
Sjögrens syndrom (2°SjS). Vid 1°SjS förekommer sjukdomen ensam. 1°SjS förknippas 
ofta med systemiska och extraglandulära ögonkomplikationer. De blir tydliga i 
genomsnitt 10 år efter uppkomsten av torra ögon. En stor retrospektiv kohortstudie visade 
att 1°SjS var associerat med en ökad risk för cerebrovaskulära händelser 6. Det kan alltså 
ge ökad risk för stroke och Transitorisk Ischemisk Attack 6, (som är en störning i hjärnans 
blodcirkulation som går över och liknar symtomen vid stroke) 10, samt hjärtinfarkt 6. 
2°SjS uppkommer tillsammans med en underliggande autoimmun sjukdom, som ex 
ledgångsreumatism, systemisk skleros, polymyosit eller systemisk lupus erythematosus 
6, 9.  
 
1.2.1 Diagnos och symtom 
Klassificeringskriterierna för SjS är inte nödvändigtvis användbara för att diagnostisera 
sjukdom eftersom det kan leda till feldiagnoser, framförallt i tidiga stadier av sjukdomen 
2. Kriterierna för att diagnostisera SjS är om patienten visar tecken eller symtom samt 
uppfyller två av tre kriterier, enligt American College of Rheumatology, 2012 6. Tabell 1 
visar en sammanfattning av de klassifikationskriterier som finns för diagnostisering av 
Sjögrens syndrom. 
 
När SjS misstänks hos patienter med torra ögon finns en medvetenhet av de extraokulära 
tecknen och symtom av SjS som kan hjälpa vid diagnos. Dessa inkluderar orala 
påverkningar som oförmåga att svälja torr mat utan vätska, torr mun, parotid svullnad, 
torkad och sprucken tunga och karies på tänderna. Inblandning av exokrina körtlar annat 
än tårkörteln och salivkörteln kan resultera i torr hud och torrt hår, vaginal torrhet och 
gastrointestinala symtom associerade med nedsättning av skyddande mukosa sekretion. 
De systemiska egenskaperna hos SjS är varierande och kan inkludera trötthet, artrit (ofta 
feldiagnostiserad som reumatoid artrit), interstitiell cystit, neurologisk inblandning, 
vaskulopatier, interstitiell pneumonit (lungfibros), njursjukdomar och lymfom 6. 
 
 
Upptäckten av SjS involverar en mängd olika tester. Testerna inkluderar test av 
tårfunktionen, serologiska tester för att se biomarkörer för autoantikroppar, mindre 
salivkörtelbiopsi, tårkörtelbiopsi, systemiska endokrina fynd och test av salivfunktionen 
6, 8.  
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När SjS ska diagnostiseras är undersökning av biomarkörer ett bekvämt och icke-invasivt 
sätt att utvärdera patienter. Vanliga biomarkörer inkluderar SS-A/Ro, SS-B/La, ANA och 
RF 6, 8. 
 
 
Tabell 1. Sammanfattning av klassifikationskriterier för okulära uttryck av Sjögrens 
syndrom 2. 
Okulära symtom: ett positivt svar på åtminstone en av följande frågor: 
1. Har du dagligen haft ihållande, och besvärliga torra ögon i mer än 3 månader? 
2. Har du återkommande känsla av sand eller grus i ögonen? 
3. Använder du tårersättning mer än 3 gånger om dagen? 
Orala symtom: ett positivt svar på åtminstone en av följande frågor: 
1. Har du haft en daglig känsla av torr mun under de senaste 3 månaderna? 
2. Har du haft återkommande eller långvarigt svullna salivproducerande körtlar som 
vuxen? 
3. Dricker du ofta vätska för att hjälpa till att kunna svälja torr mat? 
Okulära tecken: riktpunkt för bevis av definierad okulär inblandning med ett positivt 
resultat på åtminstone en av följande 2 tester: 
1. Schirmer-1-test, genomförda utan anestesi (£5 mm under 5 minuter) 
2. Rose bengal poäng eller något annat poängsystem av torr okuläryta (³4 enligt van 
Bijstervelds poängsystem) 
Histopatologi: I mindre spottkörtlar (insamlade genom normalt synlig mukosa) fokal 
lymfocytiska sialoadenitis med fokuspoäng ³1, definierat som ett nummer av 
lymfocytisk foci per 4 mm2 av glandulär vävnad 
Inblandning av spottkörtlar: Objektivt bevis för av spottkörtlars inblandning 
definierat av ett positivt resultat på åtminstone ett av följande diagnostiskt test: 
1. Ostimulerat helt salivflöde (£1.5 ml under 15 minuter) 
2. Parotid sialografi som visar närvaro av diffusa sialektasier utan bevis av obstruktion 
på huvudkanaler 
3. saliv scintigrafi som visar fördröjt upptag av minskad koncentration och/eller 
försenad sekretion av spårämnen 
Autoantikroppar: närvaro av följande antikroppar: 
1. Antikroppar till Ro(SSA) eller La(SSB) antigener, eller båda 

 
 
1.2.2 Tårkörteln respektive meibomska körtlarna 
Tårkörteln är placerad i övre främre delen av ögonhålan, som visas i figur 1. Den är 
mandelstor med ett tiotal utförsgångar till bindehinnan innanför övre ögonlocket. 
Tårkörtlarnas uppgift är att hålla hornhinnan konstant våt och det är de accessoriska 
tårkörtlarna som finns placerade i bindhinnan som bidrar till utsöndringen av tårvätska 11. 
Människans tårfilm består av tre lager, som även de visas i figur 1 12-14. Ett inre 
mucinbelagt lager, ett mellanlager med vattenhaltig beläggning och ett överlager med 
lipider 12. Det inre mucinbelagda lagret består av ett slemlager som bildas från 
gobletceller i bindhinnan. I mitten finns ett tunnflytande skikt med saltlösning som 
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produceras från de accessoriska tårkörtlarna. Ytterst finns en oljig hinna av fett som 
produceras av meiboms körtlar som finns övre och nedre ögonlocken 12-14.  
 
 

 
Figur 1. I figuren visas tårkörtelns position och ögonytans lager. Figuren är målad av 
Camilla Mohlin, och används med tillåtelse. 
 
 
1.3 Fleromättade fetter 
Essentiella fettsyror (EFA) är fleromättade fettsyror och innehåller en eller flera 
dubbelbindningar, där ingår omega-3 (n-3) och omega-6 (n-6) som två grupper av 
fleromättade fettsyror och de är även de viktigaste fleromättade fetterna 15, 16. EFA anses 
vara essentiella att få i sig via kosten eftersom de inte kan produceras i människokroppen 
15, 17, 18. EFA ingår i dubbelskiktet av lipider i cellmembranet i alla celler, där de har 
inverkan på membranets fluiditet och funktionen av inbäddade receptorer i membranet, 
men även signaleringsvägar och på återanvändningen av membran. De har även 
inflytande över genuttrycket genom sin interaktion med transkriptionsfaktorer i 
membranet 19. EFA är viktiga för tillväxten och för att funktionen i vävnaderna ska vara 
normal samt att de påverkar lipidomsättningen i vävnaden. De är också utgångsmaterial 
till eikosanoider som har en rad viktiga funktioner i kroppen. Linolsyra (LA) har främst 
betydelse för cellmembranens och hudens funktion medan de långkedjiga EFA, 
arakidonsyra (AA) och dokosahexaensyra (DHA), är viktiga för nervsystemets, 
näthinnans och kärlsystemets funktion, speciellt under deras uppbyggnad och tillväxt 16. 
LA och alfa-linolensyra (ALA) är de enda EFA som är essentiella för en komplett näring 
eftersom de bildar eicosapentaensyra (EPA) 18. 
 
 
Tabell 2 visar namn och lipidnamn på EFA som är viktiga i kosten. ALA och LA är 
kortkedjiga fettsyror medan de andra är långkedjiga fettsyror. Kortkedjiga fettsyror och 
långkedjiga fettsyror är tillgängliga i dieten men långkedjiga fettsyror kan även tillverkas 
i kroppen från kortkedjiga fettsyror 17. 
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Tabell 2. Namn på vanliga essentiella fettsyror. 
Fettsyra Förkortning Lipidnamn 
Omega-3 fettsyra   
Alfa-linolensyra ALA 18:3 w-3 
Eicosapentaensyra EPA 20:5 w-3 
Dokosahexaensyra DHA 22:6 w-3 
Dokosapentaensyra DPA 22:5 w-3 
   
Omega-6 fettsyra   
Linolsyra LA 18:2 w-6 
Gamma-linolsyra GLA 18:3 w-6 
Dihomo-gamma-linolsyra DGLA 20:3 w-6 
Arakidonsyra AA 20:4 w-6 

 
 
DHA, EPA och AA är förstadier till eikosanoida molekyler som spelar en betydande roll 
i kroppens inflammatoriska och immuna funktion. Omvandlingen av EFA till eikanosider 
visas i figur 2. Eikosanoider kan delas in i fyra olika familjer: prostaglandiner (PG), 
prostacykliner (PGI), tromboxaner (TX) och leukotriener (LT). De är involverade i 
regleringen i en rad processer som i cellulär kalciumtransport, koagulering av blodet, 
reglering av hormon, fertilitet, celldelning och tillväxt. Inom dessa familjer av eikanosider 
har alla en pro- eller antiinflammatorisk effekt. n-3 vägen producerar i allmänhet 
eikosanoider med anti-inflammatorisk och anti-aggretoriska egenskaper medan det i n-6 
vägen produceras eikosanoider som främjar inflammation och aggregation 19.  
 
Prostaglandin E1  
Prostaglandin E1 (PGE1) har en proinflammatorisk och antiinflammatorisk effekt och 
spelar en viktig roll i den regleringen av inflammation 20. Genom att öka PGE1 främjas 
de systemiska antiinflammatoriska- och vasodilatoreffekterna 21.  
 
Interleukin 17 
Interleukin 17 (IL-17) är cytokiner som medierar sin biologiska funktion genom 
receptorer på målcellen. Specialiserade T-celler, kallade Th17 celler, är den största källan 
till IL-17A och IL-17F i många adaptiva immuniteter. IL-17A och IL-17F medierar den 
immunologiska funktionen genom att producera proinflammatoriska cytokiner, 
antipatogen och utsöndra responsceller av kemokin. Utsöndringen av dessa 
proinflammatoriska cytokiner ger respons i form av medfödda immunceller till 
infektionsstället och eliminering av patogen 22. 
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Figur 2. Vägar i metabolismen i bildningen av n-6 och n-3 essentiella fettsyror. 
 
 
1.3.1 Uppbyggnad av fleromättade fetter 
Essentiella fettsyror innehåller en karboxylgrupp (COOH) i en ände. I slutet av fettsyrans 
(FA) motsatta ände i förhållande till karboxylgruppen är känd som omega änden och är 
döpt efter var på kedjan den första dubbelbindningen i omega änden sitter 17. I n-3-
molekylen sitter den första dubbelbindningen tre kol in från omega änden medan i  n-6 
molekylen sitter den första dubbelbindningen sex kol in från omega änden 19. LA och 
ALA kan inte syntetiseras av kroppen eftersom människan och andra däggdjur saknar de 
enzym (D12- och D15-desaturas) som inför dubbelbindningar i FA:s n-6 och n-3 position, 
därför måste dessa tillföras via kosten. Människan kan införa fler dubbelbindningar i 
andra positioner på FA med hjälp av andra enzym och även förlänga kolkedjan med hjälp 
av elongaser. Det ger långkedjiga fettsyror med 20 eller 22 kolatomer och 3–6 
dubbelbindningar. Denna metabola process bildar ett stort antal fleromättade fettsyror 
som utgör EFA i familjerna n-3 och n-6. n-6 FA kan inte omvandlas till n-3 eller tvärtom 
men däremot konkurrerar LA och ALA om samma enzymer som omvandlar FA till längre 
och mer omättade fettsyror. n-3 FA har en högre affinitet (bindningsbenägenhet) än n-6 
till enzymsystemet och t.ex. kan ett högt intag av EPA och DHA medföra en hämning i 
bildningen av AA från LA i kroppen. Ett högt intag av LA i förhållande till n-3 FA kan 
på samma sätt leda till minskad bildning av långkedjiga n-3 FA 16. 
 
1.3.2 Omega 3 
n-3 EFA spelar en betydande roll i syntesen av olja som utsöndras, från meibomska 
körteln. Personer med brist på n-3 EFA har en tjockare sekretion från meibomska 
körtlarna men användning av n-3 EFA tillskott resulterar i en klarare och tunnare 
sekretion från körteln. Det kan förbättra symtomen vid torra ögon 17.  
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n-3 vägen producerar eikanosider med antiinflammatoriska och antiaggretoriska effekter. 
Eikanosider är lokalt verkande hormoner precis som resolvins n-3 ger upphov till 
molekyler som har betydelse för avslutande av inflammation och återgången av vävnad 
till homeostas. Det som styr detta är resolvin som syntetiseras från EPA och DHA samt 
via COX-2 vägen i närvaro av aspirin. Resolvins har betydelse för vävnad i levern, lungan 
och ögat. De inhiberar produktionen av inflammatoriska mediatorer, infiltration av 
leukocyter och uttryck av cytokin, vilket hjälper till att minimera tiden och omfattningen 
på inflammationen. n-3 vägen resulterar i bildning av serie-3 prostaglandiner, 
tromboxaner och serie-5 leukotriener som dämpas av produktionen av inflammatoriska 
eikanosider i n-6 vägen. Dessutom produceras eikanosider som motverkar de 
antiinflammatoriska eikanosiderna 19. 
 
n-3 EFA finns i fisk och fiskolja men även i fröer, oljor, gröna bladgrönsaker, ex broccoli 
och spenat, nötter och bönor 17. Den största källan till n-3 FA är kallvatten fisk så som 
lax, sardiner, tonfisk, makrill och sill. Andra stora fiskar som, ex svärdfisk, innehåller 
också väsentliga nivåer av n-3 FA men det finns bevis för att dessa fiskar innehåller högre 
nivåer av föroreningar eftersom de är högre upp i näringskedjan 19.  
 
1.3.3 Omega 6 
LA och GLA som är n-6 FA har utretts om de har betydelse för dysfunktion av 
meibomska körtlarna. Sekretionen från meibomska körtlarna är viktig i stabiliseringen av 
tårfilmen. Dysfunktion av meibomska körtlarna är en vanlig orsak till torra ögon 17. 
 
n-6 vägen producerar eikanosider som gynnar inflammation och aggregation 19. Den 
största och viktigaste källan för bildning av eikanosider är AA. AA frisätts från 
fosfolipider i membranet med hjälp av lipaser. AA omvandlas till cykliska endoperoxider 
PGG2 och PGH2 genom enzymet cyklooxygenas. PGG2 och PGH2 omvandlas sedan till 
de klassiska prostaglandinerna av typ D, E eller F 16. 
 
n-6 finns tillgängligt i en rad olika vegetabiliska oljor av tex majs, jordnöt, raps eller 
solros. n-6 finns även i fågel, ägg, spannmål och fullkornsbröd 17, 19. 
 
 
1.4 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka om det går att lindra symtomen vid Sjögrens syndrom 
och torra ögon genom att äta en kost rik på fleromättade fettsyror (omega 3 och omega 6) 
eller ta tillskott av dessa fettsyror. 
 
 
2 Metod 
Syftet uppnåddes genom att en sammanställning av artiklar gjordes till en litteraturstudie. 
Artiklarna som använts har sökts fram i Pubmed, som är en sökmotor. Inklusionskriterier 
samt exklusionskriterier sattes upp innan för att begränsa sökningarna. Sökorden som 
användes var Sjögren´s syndrome and polyunsaturated fatty acids, Sjögren´s syndrome 
and omega-3 samt Sjögren´s syndrome and omega-6. Dessa sökningar resulterade i 48 
artiklar. Av dessa 48 artiklar valdes 17 ut efter att ha kontrollerat titeln mot syftet i 
litteraturarbetet. De 17 utvalda artiklarnas abstrakt lästes igenom för att rangordnas 
mellan 1–5 i användarvänlighet till litteraturarbetet. Av de 17 valdes fem ut till resultatet 
då de ansågs välanpassade till syftet. De fem artiklar som valts ut lästes igenom för att 
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göra en fördjupning på i texten. Efter fördjupningen ansågs två artiklar ej längre relevanta 
till syftet samtidigt som syftet i litteraturarbetet breddades. Då gjordes ytterligare en 
artikelsökning. Syftet breddades till Sjögrens syndrom och torra ögon. Den nya sökningen 
inkluderade sökorden Dry eye disorders and omega-3. Sökningen resulterade i 56 artiklar 
varav två valdes ut till litteraturarbetet. Dessa två artiklar valdes ut eftersom de matchade 
artiklarna om Sjögrens syndrom som tidigare valts ut. Titlar på de 56 artiklarna lästes 
igenom samt abstrakt på de artiklar vars titel stämde med det nya syftet. En av de valda 
artiklarna var en pilotstudie så en sökning efter original studien gjordes och den 
inkluderades i litteraturarbetet istället för pilotstudien. Sökningarna resulterade i fem 
artiklar som ledde fram till litteraturarbetets resultat.  
 
2.1.1 Inklusions- och exklusionskriterier 
Vid sökningarna användes inklusions- och exklusionskriterier (se tabell 3) för att välja ut 
artiklar. De sattes upp för att exkludera icke relevanta artiklar samt att artiklarna skulle 
beröra samma områden. Inklusionskriterierna inkluderade att artiklarna inte fick vara 
äldre än 15 år, de skulle vara orginalartiklar, finnas i fulltext samt att de skulle vara 
kontrollerade med kontrollgrupp och utförda på människor. De artiklar som inte uppföljde 
dessa kriterier exkluderades. Exklusionskriterierna blev alltså artiklar äldre än 15 år, 
review artiklar, de som inte berörde syftet, de fanns inte tillgängliga samt att de inte var 
hade någon kontrollgrupp eller var utförda på djur.  
 
 
Tabell 3. Sammanfattning av inklusions- samt exklusionskriterier. 
Inklusionskriterier Exklusionskriterier 
Artiklar yngre än 15 år Artiklar äldre än 15 år 
Clinical trial Ej relevanta till syftet 
Original artiklar Review 
Utförda på människor Utförda på djur 
Kontrollgrupp Ingen kontrollgrupp 
Fri tillgång till fulltext  

 
 
3 Resultat 
Sammanfattning av de fem studier som ingår i resultatet finns sammanställt i bilaga 1. 
 
3.1 Studie 1: A metabolomic approach to dry eye disorders. The role of 
oral supplements with antioxidants and omega 3 fatty acids. 
Carmen Galbis-Estrada, Maria Dolores Pinazo-Durán, Sebastian Martínez-Castillo, José M. Morales, 
Daniel Monléon, Vicente Zanon-Moreno 
 
I studien undersöks om orala tillskott innehållande antioxidanter och n-3 EFA kan ge 
effekt vid behandling av torra ögon.  
 
3.1.1 Metod 
I studien blev 148 män och kvinnor i åldern 25–80 år intervjuade. I det inledande steget 
av rekryteringen fick deltagarna i båda grupperna göra ett besök för att fullfölja data från 
intervjuerna, genomföra den oftalamologiska undersökningen och för att samla reflex 
tårar 23. Inklusions- samt exklusionskriterier för studien som användes under 
rekryteringen av patienter finns beskrivna i tabell 4.  
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Patienter som inte hade en definitiv DES-diagnos fick frågor om deras symtom som 
inkluderade torrhet, irritation, grusighet, känsla av främmande föremål i ögat, 
ljuskänslighet och/eller trötta ögon och intensiteten av dessa symtom. De patienter som 
inte var diagnostiserade med DES fick även frågor om synvariationer i konjunktion eller 
utan blinkande, så väl som okulära symtom som påverkar ögonytans helhet 23.  
 
 
Tabell 4. Inklusions- och exklusionskriterier för studien. 
Inklusionskriterier Exklusionskriterier 
Ålder 25–80 år Under 25 år eller över 80 år gamla 
Diagnostiserade med DES (*DESG): 
Schirmer <10mm/5min diagnostiserades 
+ FBUT <10 s övervägdes 

Atopisk störning eller allergier 

Friska patienter (**KG) Använder kontaktlinser 
Närvaro av DES symtom Historia av refraktiv kirugi(<3 månader) 
Kunna delta i studien Systemisk sjukdom och allmänna 

behandlingar 
Informerat samtycke Patienter som visade intermittenta okulära 

yttecken och symtom 
 Okulär störning och ögondroppar andra än 

artificiella tårar 
Kan inte genomföra studien 

*DESG = torra ögon syndrom grupp;  
** KG = kontrollgrupp 
 
 
Det andra steget i urvalet var en oftalamologisk undersökning där ögat och adnexa 
inspekterades, Schirmers test utan anesthesia, flourscein BUT samt en färgning av okulär 
ytans detaljer genomfördes. I det tredje steget OSDI frågeformulär och poäng 
utvärderades efter svaren. Deltagarna klassificerades efter grad av styrka på torra ögon 23. 
 
Efter uteslutande tester skrevs 95 deltagare in i studien. De delades in i två huvudgrupper 
som bestod av 60 patienter med DES i DESG och 35 friska patienter i KG. Fem deltagare 
uteslöts efter insamlingen av tårar eftersom det inte gick att få en tillräcklig tårvolym 23. 
 
Tårprovtagning genomfördes genom att reflextårprov erhölls från de båda 
huvudgrupperna genom att skonsamt gnugga tårmenisken på båda ögonen. En tårvolym 
på 20–30 µl samlades in vid två tillfällen, ett vid start och ett i slutet av studien. 23.  
 
 
 
Alla deltagare, både DESG och KG, fick oralt tillskott innehållande antioxidanter och 
essentiella fleromättade fettsyror som skulle intas med restriktionerna tre kapslar per dag 
under tre månader. Innehållet i kapslarna finns beskrivet i tabell 5 23. 
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Tabell 5. Visar innehållet i de orala tillskottskapslarna som deltagarna intog under 
studien.  
DHA 350 mg 
EPA 42,5 mg 
Dokopentaensyra (DPA) 30 mg 
Vitamin A 133 mg 
Vitamin C 26,7 mg 
Vitamin E 4 mg 
Tyrosin 10,8 mg 
Cystein 5,83 mg 
Glutation 2 mg 
Zink 1,6 mg 
Koppar  0,16 mg 
Mangan  0,33 mg 
Selen  9,17 mg 

 
 
3.1.2 Resultat 
Deltagare från DESG klagade på åtminstone ett av följande tecken och symtom: ömhet 
(n=39), kliande (n=47), grusighet (n=23), skrapande känsla (n=24), torrhet (n=41), känsla 
av främmande föremål i ögat (n=33), brännande (n=14), extrem ljuskänslighet; n=26), 
rödhet (n=21), ögontrötthet eller suddig syn (n=48). Den oftamatologiska bedömningen 
och genomförda kliniska tester på tårkörtelns funktionella del visade signifikanta 
skillnader mellan DESG och KG 23. 
 
Baserat på den personliga intervjun, ögonundersökningen, OSDI frågeformulär och alla 
hänvisade symtom kunde DES fallen klassificeras enligt grad av sjukdom: 41.5% hade 
mild DES (17 deltagare), och 58.4% hade måttliga DES (31 deltagare). Inga av studiens 
deltagare, patienter eller friska individer, hade en OSDI poäng av allvarlig DES. Tabell 6 
visar detaljer över de huvudsakliga kliniska skillnaderna mellan grupperna med störning 
på tårkörtelns funktionella del 23. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

11 

Tabell 6. Resultatet av de kliniska undersökningar som gjordes i studien. 
Grupper Schirmers test score 

(mm/min) 
BUT score 
(sekunder) 

Subjektiv känsla 

 BS 
mean 
(SD) 

AS 
mean 
(SD) 

p BS 
mean 
(SD) 

AS 
mean 
(SD) 

p BS 
mean 
(SD) 

AS 
mean 
(SD) 

p 

DESG          
Mild 9.8 

(1.7) 
11.4 
(0.5) 

0.034* 7.5 
(0.8) 

8.1 
(0.3) 

0.007* 1.9 
(0.3) 

1.3 
(0.1) 

0.001** 

Måttlig 9.5 
(9.9) 

13.3 
(4.1) 

0.039* 5.9 
(0.6) 

6.9 
(0.0) 

0.040* 2.8 
(0.5) 

1.8 
(0.3) 

0.000** 

KG 18.9 
(5.5) 

25.1 
(0.8) 

0.002* 7.9 
(0.1) 

8.4 
(0.0) 

0.050* 0.1 
(0.0) 

0.0 
(0.0) 

0.214 

DESG: torra ögon grupp; CG: kontrollgrupp; BUT: Break up time; BS: före tillskott; 
AS: efter tillskott; SD: standardavvikelse; subjektiv känsla relaterade till torra ögon 
klassificerades med hänsyn till båda ögonen, rankat från 0=ingen, 1=mild, 2=måttlig, 
3=svår, 4=väldigt svår. 
*signifikant p värde (<0.05) 
** signifikant p värde (<0.001) 

 
 
Huvudtecknen och symtomen som karakteriserar torra ögon förbättrades signifikant hos 
patienterna med mild och måttlig DES efter tre månader av dagligt tillskott av kapslar. 
Huvudförbättringarna som rapporterades var relaterade till torrhet, ömhet, kliande, känsla 
av främmande föremål i ögat, extrem ljuskänslighet och ögontrötthet. En del patienter 
(16% med mild DES och 19% med måttlig DES) angav att deras livskvalité förbättrades 
och de mådde bättre emotionellt 23. 
 
3.1.3 Diskussion  
Det observerades en signifikant förbättring i Schirmers test och BUT-poäng och i de 
subjektiva känslorna som är relaterade till DES, precis som i tårmetabolomen efter intag 
av tillskott som innehöll antioxidanter och essentiella fleromättade fetter 23. 
 
Vid slutet för att följa upp studien fick alla deltagare göra om intervjuerna, de kliniska 
testerna och samla in tårar ännu en gång. Jämförelse av data från start och vid slutet av 
studien gav viktig information på effekterna av antioxidant- och EFA tillskotten på 
studiens deltagare. Schirmers test och FBUT ökade signifikant efter intag av tillskott hos 
de två undergrupperna med olika svårighetsgrader av DES 23. 
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3.2 Studie 2: A randomized, Double-masked, Placebo-Controlled 
Clinical Trial of Two Forms of Omega-3 Supplements of Treating Dry 
Eye Disease  
Laura A. Deinema, Algis J. Vingrys, Chinn Yi Wong, David G, Jackson, Holly R. Chinnery, Laura E. 
Downie 
 
Huvudsyftet med denna randomiserade, dubbel-blinda och placebokontrollerade kliniska 
studien var att bedöma effekten av två olika former av lång-kedjiga n-3 tillskott, krillolja 
(fosfolipider) och fiskolja (triglycerider) för behandling av DES under tre månader. 
 
3.2.1 Metod 
Deltagarna som rekryterades till studien hade kliniska tecken eller symtom på mild till 
måttlig DES. Ett 1:1:1 fördelningsförhållande användes för att randomisera de 60 
deltagarna till en av tre grupper med 20 deltagare i varje grupp. Grupperna bestod av en 
placebogrupp (1500 mg/dag, olivolja), en krillolja-grupp (945 mg EPA/dag och 510 mg 
DHA/dag) och en fiskolja-grupp (1000 mg EPA/dag och 500 mg DHA/dag) som intogs 
under tre månader. Deltagarna instruerades att inta fem kapslar per dag, tillsammans eller 
utan mat och minst två timmar före eller efter annan medicinering 5. 
 
Deltagarna gjorde fyra besök; dag 1, dag 30±7, dag 60±7 och dag 90±7 och instruerades 
att upprätthålla sin vanliga kosthållning5. Det ungefärliga intaget av n-3 EFA bestämdes 
genom att deltagarna fick frågor om sin konsumtion av n-3 rika livsmedel under den 
föregående månaden. Vid sista besök fick deltagarna redogöra för förändringar i kost, 
medicin och eftergivenhet i att inta tillskotten 5. 
 
Symtombedömning av DES utrycktes på en skala från 0 (inga) till 100 (maximalt) på den 
validerade 12-punkts OSDI skalan, som utvärderar symtom av okulärt obehag, effekter 
på synlig funktion och påverkan av utlösande faktorer från miljön 5. 
 
Tårosmolaritet mättes bilateralt från nedre laterala tårmeniskus med TearLab system 5. 
 
Basal tårinsamling och cytokinanalys gjordes genom att 4–5 µl/öga med basala tårar 
samlades in genom kapillärflödet från nedre laterala meniskus. Flödeshastigheten 
övervakades för att kunna utesluta potentiella utspädningseffekter av reflextårutsöndring 
5. Endast insamling med en flödeshastighet <2 µl/minut användes. Nivåer av IL-2, IL-4, 
IL-6, IL-10, IL-17A, interferon-g och tumor necrosis factor-a bestämdes 5. 
 
Tear break up time (TBUT) mättes genom Dry Eye test strips 5.  
 
Test på tårproduktionen genomfördes med Schirmers test med lokal anestesia som mått 
på den basala tårproduktionen 5. 
 
De utfallsmått som angavs i artikeln var förspecificerade. De primära resultaten som 
mättes var den genomsnittliga förändringen mellan dag 1 och 90 för symtom, som 
kvantifierades genom OSDI poäng samt tårosmolaritet i ögat som hade högre osmolaritet 
än vid start. Sekundära resultat hade en genomsnittlig förändring från start (dag 1) samt 
vid 30, 60 och 90 dagar för tårfilmsstabilitet, okulär ytfärgning, tårproduktion, tårvolym 
och basala tårnivån av inflammatoriska cytokiner 5. 
 
3.2.2 Resultat 
Primära resultat 
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Tårosmolariteten vid den primära slutpunkten (dag 90) hade minskat från dag 1 (placebo 
327±5.0; fiskolja 325±2.6; och krillolja 324.8±1.7) med både fiskolja tillskott (-19±4.5 
mOsmol/l; P <0.001) och krillolja (-18.6±3.9 mOsmol/l; P <0.001) jämfört med placebo 
(-1.5±4.4 mOsmol/l). Gruppen som intog tillskott med fiskolja visade en signifikant 
minskning i tårosmolaritet jämfört med placebo även vid dag 60 5.  
 
OSDI visade skillnader i upplevda symtom. Vid dag 90 hade OSDI minskat relativt till 
dag 1 i gruppen som intog krillolja (från 30.5±2.4 till -18.6±2.4) jämfört med placebo 
(från 31.7±2.6 till -10.5±3.3) (P=0.02). Även om fiskolja gruppen visade en trend mot 
minskade symtom jämfört med placebo nådde det aldrig en statistisk signifikans under 
studien 5. 
 
Sekundära resultat 
Tårfilmstabiliteten visade signifikanta skillnader mellan grupperna. De var tydliga efter 
60 dagar genom en ökning relativt till dag 1 i både fiskolja-gruppen (3.7±1.6; P=0.004) 
och krillolja-gruppen (4.0±1.5; P=0.02), jämfört med placebo. Dessa effekter upprätthölls 
i båda grupperna vid dag 90 5. 
 
Andra kliniska parametrar som mättes var tårvolym och Schirmers testpoäng. De var 
oförändrade mellan grupperna och inom grupperna genom hela studien 5. 
 
Den basala tårkoncentrationen av de proinflammatoriska cytokinerna IL-17A var 
reducerad vid dag 90 relativt till dag 1 i gruppen som intog krillolja jämfört med placebo 
(-27±10.9 pg/ml jämfört med 46.5±30.4; P=0.02). Där var ingen signifikant skillnad 
mellan grupperna av någon av de andra cytokinerna (IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, IFN-g eller 
tumor necrosis factor-a) under tiden studien pågick 5. Dessa resultat presenterades inte 
för gruppen som intog fiskolja.  
 
3.2.3 Diskussion 
Måttlig daglig dos av båda formerna av lång-kedjig n-3 EFA visades vara signifikant för 
studien genom minskad tårosmolaritet och förbättrad tårstabilitet 5.  
 
Resultaten av nya data tyder på effektiviteten av krilloljetillskott som en 
antiinflammatorisk effekt på interventionen för DES. Krilloljetillskott kan även tilldelas 
terapeutiska fördelar framför fiskolja genom förbättring av DES symtom (OSDI poäng) 
och lägre basaltår nivåer av IL-17A relativt till placebo vid studiens slut 5. 
 
Effektstorlekarna av de primära resultaten i studien är högt kliniskt signifikanta. Studien 
visade positiva effekter av n-3 EFA tillskott för minskning av tårhyperosmolaritet vid 
DES 5.  
 
Tårhyperosmolaritet är en funktion av DES som associeras med inflammation av 
ögonytan och leder till att förlust av epitel och gobletceller. Vid starten av studien hade 
grupperna som intog fiskolja och krillolja en tåromsmolariet på 326±3 respektive 325±2 
mOsmol/l med måttlig DES. Vid dag 90 hade tårosmolariteten minskat jämfört med 
placebo med ett genomsnitt på 20 och 19 mOsmol/l i båda grupperna. En efterbehandlad 
tårosmolaritet av 306 mOsmol/l (normalvärde <308 mOsmol/l) i båda grupperna visar en 
normalisering av tår toniciteten som är betydligt lägre än tröskelvärdet för DES (316 
mOsmol/l). Minskningen av tåromsolaritet med n-3 tillskott visar en trend under tiden 
studien pågick. De menar att det finns en potential för förbättringar med en längre period 
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av behandling. Minskningen av tårosmolaritet är associerat med kliniska förbättringar på 
DES symtomen som uppkom efter 90 dagar, ungefär en månad efter normaliseringen av 
tår toniciteten. Den minskade tårosmolariteten visar förbättringar på symtomen hos 
patienter med DES 5. 
 
Vid dag 90 var OSDI poängen minskade med ett genomsnitt på 19 poäng från start med 
krilloljatillskott som visade en statistisk skillnad från placebogruppen. Nivån av 
symtomatisk förbättring överstiger väsentliga OSDI minimalt kliniskt viktiga skillnader 
av 7.3 enheter för måttlig DES, även i placebogruppen som inte visade några signifikanta 
förändringar i de objektiva resultatparametrarna på tårosmolariteten. Dessa upptäckter 
betonar hur viktig en placebogrupp är i kliniska utredningar av terapier för DES för att 
kontrollera de kliniska effekterna 5. 
 
 
3.3 Studie 3: Effect of omega-3 and vitamin E supplementation on dry 
mouth in patients with Sjögren´s syndrome 
Singh M, Stark PC, Palmer CA, Gilbard JP, Papas AS. 
 
Målet med pilotstudien var att ta reda på om behandling med omega-3 tillskott 
(TheraTears Nutrition) innehållande linfrö, fiskolja och vitamin E i jämförelse med 
behandling med vetegroddsolja (Arista Industries, Wilton, CT) kan förbättra symtomen 
av torr mun, öka salivkörtel sekretionen och reducera inflammation av tandköttvävnaden 
hos patienter med SjS 24. 
 
3.3.1 Metod 
En tre månaders prospektiv, randomiserad, placebo-kontrollerad, dubbel-maskerad 
klinisk prövning designades. Studien inkluderade 61 frivilliga deltagare (män = 4; 
kvinnor = 57) med en medelålder på 61 år och hade diagnosen primär (n = 44) eller 
sekundär (n = 17) SjS med de definierade kriterierna föreslagna av American-European 
Consensus Group. Alla hade subjektiva klagomål på torr mun. Behandlingsgrupperna 
inkluderade patienter med noll salivsekretion genom randomisering. Alla patienter 
behandlades med muskarinagonister i åtminstone tre månader före för att få ingå i studien 
och fortsatte ta dessa mediciner under hela studien, det fanns ingen förändring i 
systemiska läkemedel under studien 24. 
 
Patienterna fyllde i ett formulär för att dokumentera frekvensen av deras konsumtion av 
livsmedel med högst källor av n-3 i dieten. Det dietära n-3 intaget generade ett 
poängsystem från den insamlade datan. Målet var att standardisera n-3 innehållet i dieten 
hos patienterna vid starten samt eliminera de som hade ett högt dietärt intag av n-3. Ingen 
av patienterna åt något av de 11 livsmedlen oftare än en eller två gånger i månaden och 
som resultat uteslöts ingen av patienterna från studien p.g.a. deras kostintag  24. 
 
Doseringen följde en 2:1 fördelning för behandling där en placebo randomisering 
genomfördes för att maximera antalet patienter som tog emot n-3 tillskott. 23 patienter 
tog emot placebo-kapslar innehållande en daglig dos av 2064 mg vetegroddsolja. Varje 
daglig dos av vetegroddsolja innehöll 144 mg av linolensyra (n-3) och 3,63 mg vitamin 
E. 38 patienter tog emot TheraTears NutritionÒ. Varje daglig dos innehöll 1000 mg av 
linfröolja, 450 mg EPA, 300 mg DHA, 163 mg vitamin E som d-alfa tocoferol samt 20 
mg mixat tocoferol koncentrat. Varje daglig dos av TheraTears NutritionÒ innehöll totalt 
1750 mg n-3. Patienterna fick instruktioner att de skulle inta kapslarna (n-3 eller 
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vetegroddsolja), en gång per dag i samband med frukost. Båda kapslarna hade identisk 
storlek, form och färg samt var smaklösa när de svaldes 24. 
 
Data samlades in vid start samt efter tre månader. En tandundersökning och periodontal 
profylax genomfördes på varje patient för att vid start kunna eliminera tiden från den 
senaste tandundersökningen som en variabel. Patienterna ombads att fasta under 90 
minuter inför undersökningen och varken borsta eller skölja munnen morgonen innan 
salivsamlingen. Vid varje besök samlades det ostimulerade salivflödet upp genom att 
patienten spottade i en för vägd behållare under fem minuter. Det stimulerade salivflödet 
samlades upp genom att patienter fick tugga på paraffinvax och spotta var 30:e sekund 
under fem minuter. De kollade även antalet tandfickor med sonderingsdjup ³ 4 mm som 
mättes med en periodontal sond och antal ställen med blödning under sonderingen 
registrerades. En visuell analog skala användes vid tre månader för att mäta uppfattningen 
av förändringar av symtomen av muntorrhet från start till studiens slut 24. 
 
3.3.2 Resultat 
Vid start var där ingen signifikant skillnad i n-3 nivåer i kosten hos patienterna i de båda 
grupperna (p = 0,992). Genomsnittsintaget av n-3 i båda grupperna var ungefär 0,150 
g/dag. Patienterna som rekryterades i studien hade signifikant lägre dagligt intag av n-3 
jämfört med genomsnittsintaget hos amerikanerna på ungefär 1,6 g av n-3 per dag 24. 
 
I gruppen som använde n-3 visade det ostimulerade salivflödet en signifikant ökning från 
medelvärdet (standardavvikelse) 0,076 (0,09) ml/min vid start till 0,140 (0,18) ml/min 
efter 3 månader, p = 0,029) 24. 
 
Gruppen som intog vetegroddsolja (kontrollgrupp) visade ingen statistisk signifikant 
skillnad i det ostimulerade salivflödet, visas i tabell 7. Medelvärdet (standardavvikelse) 
för det ostimulerade salivflödet ökade något från 0,065 (0,08) ml/min vid start till 0,094 
(0,11) ml/min efter 3 månader (p = 0,135). Emellertid var skillnaden mellan n-3 
grupperna och vetegroddsolja gruppen (kontrollgrupp) inte statistiskt signifikant för det 
ostimulerade salivflödet (p = 0,38) 24. 
 
 
Tabell 7. Ostimulerat salivflöde. 

 Omega - 3  Kontroll*   
 Medelvärde Standardavvikelse Medelvärde Standardavvikelse Inter-

grupp 
p -
värde 

Start 0,076 0,09 0,065 0,08  
3 månader 0,140 0,18 0,094 0,11  
Skillnad 0,064 0,173 0,029 0,09 0,380 
Intra-grupp 
p-värde 

0,029  0,135   

      *Kontroll = vetegroddsolja    
 
 
Det stimulerade salivflödet, visas i tabell 8, ökade signifikant i n-3 gruppen från 
medelvärdet (standardavvikelse) på 0,076 (0,74) ml/min vid start till 1,018 (1,08) ml/min 
vid tre månader, (p=0,026). Gruppen som intog vetegroddsolja (kontrollgrupp) hade åter 
igen ingen statistisk signifikant skillnad i stimulerade salivflödet. Medelvärdet 
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(standardavvikelse) för det stimulerade salivflödet ökade från 0,919 (0,69) vid start till 
1,02 (0,76) ml/min vid tre månader, (p=0,316). Skillnaden mellan n-3 gruppen och 
gruppen som intog vetegroddsoljan (kontrollgrupp) var inte statistiskt signifikant för det 
stimulerade salivflödet (p=0,346) 24. 
 
 
Tabell 8. Stimulerat salivflöde. 

 Omega-3  Kontroll*   
 Medelvärde Standardavvikelse Medelvärde Standardavvikelse Inter-

grupp 
p-värde 

Start 0,776 0,74 0,919 0,69  
3 månader 1,018 1,08 1,020 0,76  
Skillnad 0,242 0,64 0,101  0,346 
Intra-grupp 
p-värde 

0,026  0,316   

   *Kontroll = Vetegroddsolja    

 
 
Genomsnittet (tabell 9) av antalet ställen av sonderingsdjup (tandköttfickorsdjup) ³ 4 mm 
visade en statistisk signifikant minskning i n-3 gruppen. I n-3 gruppen vid start var 
medelvärdet (standardavvikelse) på antal platser med sonderingsdjup ³ 4 mm var 3,79 
(6,58) jämfört med 1,71 (4,32) efter 3 månader (p = 0,019). Genomsnittet av antal ställen 
med sonderingsdjup ³ 4 mm ändrades inte statistiskt under tiden studien pågick i gruppen 
som intog vetegroddsolja (p=0,068). Där var ingen statistisk signifikant skillnad i antal 
ställen med sonderingsdjup ³ 4 mm fanns mellan n-3 gruppen och gruppen som intog 
vetegroddsolja (p=0,834) 24. 
 
 
Tabell 9. Antal ställen med sonderingsdjup ³ 4 mm. 

 Omega-3  Kontroll*   
 Medelvärde Standardavvikelse Medelvärde Standardavvikelse Inter-

grupp 
p-värde 

Start 3,79 6,58 5,17 10,03  
3 månader 1,71 4,32 3,43 10,17  
Skillnad -2,08 6,71 -1,74 5,51 0,834 
Intra-grupp 
p-värde 

0,019  0,068   

 *Kontroll = Vetegroddsolja    

 
 
Genomsnittet av antalet platser med blödning vid sondering minskade signifikant i n-3 
gruppen.  I n-3 gruppen vid start var medelvärdet (standardavvikelse) för antalet platser 
med blödning vid sondering 28,13 (20,95) jämfört med 16,68 (15,28) efter 3 månader (p 
<0,001). Gruppen som intog vetegroddsolja demonstrerade också en statistisk signifikant 
minskning av blödning vid sondering. Vid start var medelvärdet (standardavvikelse) på 
antalet platser med blödning vid sondering var 44,22 (34,81) jämfört med 23,30 (21,22) 
vid tre månader (p <0,001). Ingen statistisk signifikant skillnad mellan n-3 gruppen och 
den grupp som intog vetegroddsolja visades när det gäller förändring i antalet platser som 
blödde efter sondering (p = 0,0075) 24. 
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Upplevd förbättring av symtomen av torr mun på en visuell analog skala var signifikant 
för båda grupperna. n-3 gruppen hade ett medelvärde (standardavvikelse) som 
förbättrades av 1,69 (2,19) (p <0,001) och gruppen som intog vetegroddsolja visade ett 
medelvärde (standardavvikelse) med förbättring på 1,56 (2,16) (p=0,001) 24. Skillnaden 
mellan grupperna var inte statistiskt signifikant 24. 
Sex patienter (fem i n-3; en i vetegroddsolja) hade varken en ostimulerad eller stimulerad 
utsöndring vid studiens början. I slutet av studien i n-3 gruppen var det en av fem patienter 
som hade stimulerad sekretion men visade ingen skillnad i den ostimulerad sekretion efter 
tre månader 24. Ena patienten i gruppen som intog vetegroddsolja hade ingen skillnad i 
varken den ostimulerade eller den stimulerade utsöndringen. Den obalanserade 
tilldelningen av patienter med noll utsöndring kan vägas mot den aktiva produkten i denna 
studie. 24. 
 
3.3.3 Diskussion 
Detta var den första prospektiva, randomiserade, kontrollerade, dubbel-maskerade 
kliniska studien för att visa att tillskott med n-3 kan förbättra ostimulerad och stimulerad 
salivsekretion och minska antalet ställen med blödning vid sondering och sonderingsdjup 
³ 4 mm på patienter med SjS. Alla deltagarna tog sedan tidigare muskarina agonister. I 
denna studie kunde de inte hitta att tillskott med n-3 var signifikant bättre än 
vetegroddsolja 24. 
 
I studiens population var det genomsnittliga dagliga intaget av n-3 lägre än det visats i 
populationen i det stora hela. Detta kan indikera på att ett lägre n-3 intag hos patienter 
med SjS kan relateras till deras symtom av torr mun och att de kan dra fördelar av n-3 
tillskott eller rekommendationer för högre intag av livsmedelskällor med n-3 24.  
 
I denna studie kunde behandling med n-3 inte bevisas som signifikant bättre än 
vetegroddsolja, det kan bero på att båda innehöll n-3 fettsyra. Båda grupperna visade en 
ökning i det ostimulerade och stimulerade salivflödets hastighet efter tre månader (tabell 
7 och 8). Resultat i studien var konsekventa med tanken att n-3 tillskott och eventuellt 
även vetegroddsolja var effektivt för att lindra muntorrheten hos patienter med SjS. 
Samtidigt som de kunde undvika sidoeffekterna som setts hos sialagogues, som ökar 
salivflödet 24. Dessutom kan tillskott med antingen n-3 eller vetegroddsolja resultera i 
förbättringar i de kliniska parametrarna och kan indikera på att patienter med SjS kan dra 
fördelar från ökning av n-3 i kosten och vitamin E 24. 
 
 
3.4 Studie 4: Systemic Omega-6 Essential Fatty Acid Treatment and 
PGE1 Tear Content in Sjögren´s Syndrome Patients 
Pasquale Aragona, Claudio Bucolo, Rosaria Spinella, Sebastiano Giuffrida, Giuseppe Ferreri 
 
Studien genomfördes för att fastställa effekten av essentiella omega-6 fettsyror oralt på 
PGE1 på tårhålland samt tecken och symtom av okulärt obehag hos patienter med SjS 25. 
Den okulära ytan visar, i både konjunktiva och tårkörteln, T-cells infiltration och 
uppreglering av uttrycket i markörer av immunaktivitet 25. 
 
3.4.1 Metod 
40 patienter (37 kvinnor och 3 män; genomsnittsålder 36,6 ± 6,7 år) med 1°SjS som 
diagnostiserats enligt de klassifikationskriterier för SjS föreslagna av American-
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European consensus Group. Patienterna skrevs in i den randomiserade, dubbelblinda, 
kontrollerad, kliniska prövning på Ocular Surface Unit of the Department of Surgical 
Specialties of the University of Messina. Alla patienter (både placebo- och 
läkemedelsgruppen) var instruerade att följa sitt vanliga kostintag och registrera stora 
avvikelser från denna 25. 
 
Inklusionskriterier för patienterna i studien var att de hade förmåga och villighet att 
medverka i studien; stabil sjukdom och behandling under den senaste månaden; ingen 
lokal behandling annat än konserveringsfria cellulosaderiverade ögondroppar; måttligt 
till svåra symtom av torra ögon, som definierats av basal tårsekretion mindre än 5 mm/5 
minuter, TBUT mindre än sju sekunder och tecken av skador på hornhinnan demonstrerat 
av flourscein på hornhinnan. Under studien fick de fortsätta sin generella och lokala 
behandling 25.  
 
Exklusionskriterier för studien var om patienten hade någon annan systemisk sjukdom 
annat än SjS; status för menopaus; närvaro av systemisk behandling med läkemedel som 
b-blockerande medel, bensodiazepiner, hormoner eller antihistaminmedel som kan 
påverka tårproduktionen; och användning av icke-steroida antiinflammatoriska 
läkemedel (NSAID) eller steroider 25. 
 
De rekryterade patienterna delades slumpmässigt in i två grupper. Grupp 1 bestod av 20 
patienter (18 kvinnor, 2 män; medelålder 36,9 ± 7,9 år) som tilldelades en oral behandling 
som intogs två gånger om dagen under en månad. Grupp 2 bestod också av 20 patienter 
(19 kvinnor, 1 man; medelålder 36,3 ± 5,5 år) som intog behandling två gånger om dagen. 
Patienterna fick instruktioner att ta portionspåsarna (se innehåll i tabell 10) utspädda i 
vatten med ett 12-timmarsintervall mellan behandlingarna 25. 
 
 
Tabell 10. Sammanställning av studiens läkemedel och jämförande placebo. 
Läkemedel (grupp 1) Placebo (grupp 2) 
Linolsyra (112 mg) Fruktos (2383,3 mg) 
Gamma-linolsyra (15 mg) Monohydrat citronsyra (50 mg) 
Fruktos (2383,3 mg) Aspartam (12,5 mg) 
Monohydrat citronsyra (50 mg) Kiseldioxid (6 mg) 
Aspartam (12,5) Bigrade arom (45 mg) 
Kiseldioxid (6 mg) Citronarom (131 mg) 
Bigrade arom (45 mg)  
Citron arom (131 mg)  

 
 
Tester genomfördes vid start (T0), efter en månads behandling (T1) och 15 dagar efter 
avslutad behandling (T2). De tester som genomfördes var ett OSDI där symtomen 
graderades från 0–3. Symtomen som värderades var brännande, klåda, känsla av 
främmande föremål, torrhet, slemhinnornas upplevelse och ljuskänslighet. En totalpoäng 
räknades ut för att värdera symtomen. Det andra testet tog prover på tårmenisken. Ett 
BUT test genomfördes för att kontrollera tårstabiliteten samt en utvärdering av 
hornhinneepitelet efter BUT genom en flourscein vital färgning. Det sista testet som 
genomfördes var Schirmers test 25. 
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Tår innehållet av PGE1 utvärderades på ett maskerat sätt genom en enzymimmunoanalys 
(EIA). I analys användes en polyklonal antikropp mot PGE1 för att på ett 
konkurrenskraftigt sätt binda PGE1 till provet eller en alkalisk fosfatasmolekyl som har 
PGE1 kovalent bundet. Efter en samtidig inkubation vid rumstemperatur tvättades 
överskott av reagens bort och substratet tillsattes. Efter 45 minuter i rumstemperatur 
stoppades enzymreaktionen och den genererade gula färgen lästes av. Intensiteten på den 
gula färgen var omvänd proportionell mot koncentrationen av PGE1 i både det normala 
och i proverna. Den uppmätta optiska densiteten användes för att beräkna koncentrationen 
av PGE1 25. 
 
3.4.2 Resultat 
Varken avvikelser från protokollet eller biverkningar observerades under studien 25. 
Resultaten av de utförda testerna och poängen från de graderade symtomen visas i tabell 
11 25. 
 
 
Tabell 11. Totala poäng på symtom och studiens resultat vid de tre testtillfällena för 
läkemedelsgruppen (grupp 1) samt placebogruppen (grupp 2). 
Grupp Symtom 

(total 
poäng)  

BUT Corneal 
stain poäng 

Basal 
tårsekretion 
(mm/5 min) 

PGE1 
(ng/ml) 

Grupp 1      
T0 5±1,4 2,3±1,1 4,4±1,5 2,3±1,7 44±5,4 
T1 2±0,9 2,7±1,1 2±1.3 2,4±1,7 58,3±5,5 
T2 3,5±1,1 2,1±1,1 2,6±1,5 2,5±1,4 45,7±5,2 
      
Grupp 2      
T0 5,7±1,1 2,4±1 4,6±1,4 2,4±1,6 44,1±5,1 
T1 5,1±1,2 2,5±1,1 4,5±1,5 2,7±1,3 44,2±4,7 
T2 5,2±1,2 2,1±0,9 4,4±1 2,5±1 44,6±4,6 

 
 
PGE1 innehållet i tårarna vid start (T0) var 44 ± 5,4 ng/ml i grupp 1 och 44,1 ± 5,1 ng/ml 
i grupp 2. Efter en månads behandling (T1) var det en statistisk signifikant ökning av 
PGE1 i grupp 1; 58,3 ± 5,5 ng/ml (P <0,01 jämfört med T0 och grupp 2 vid samma 
observationspunkt) medan inga statistiskt signifikanta skillnader hittades i grupp 2 25. 15 
dagar efter avsättning av läkemedel (T2) observerades en statistiskt signifikant minskning 
av PGE1 nivåer jämfört med vid start (T0); 45,7 ± 5,2 ng/ml (P <0,01 jämfört med T1) i 
grupp 1 medan inga signifikanta förändringar hittades i grupp 2 25.  
 
En statistiskt signifikant förbättring av symtomvärdena observerades vid T1 i grupp 1 
jämfört med T0 i samma grupp och mot T0 och T1 i grupp 2 (P <0.01). Vid T2 i grupp 1 
var värdena signifikant högre än vid T1 men fortsatte vara signifikant lägre än vid T0 och 
jämfört med poängen vid de olika observationstiderna i grupp 2 25. 
 
I de andra utförda testerna noterades det att grupp 1 visade en statistiskt signifikant 
förbättring efter en månads (T1) behandling i cornealfloursceinfärgningen jämfört med 
både T0 och grupp 2 vid samma tillfälle (P <0,01) 25.  
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Inga statistiskt signifikanta skillnader hittades i studien för BUT och tårsekretionen. Inga 
större förändringar i patienternas kost registrerades 25. 
 
3.4.3 Diskussion 
Lösningen innehållande en mix av essentiella n-6 fettsyror inducerade en statistiskt 
signifikant minskning av PGE1 innehåll i tårar och en statistiskt signifikant förbättring av 
symtom av okulärt obehag och tecken av defekter på hornhinnans epitel 25. 
 
I studien kunde ingen ökning i den basala tårsekretionen demonstreras, kanske var det 
pga. den relativt korta behandlingsperioden för patienterna med måttliga till svår 
tårkörtelnedsättning. Detta kan ange bristen på direkt påverkan av n-6 FA på 
tårproduktionen 25.  
 
 
3.5 Studie 5: Gammalinolenic treatment of fatigue associated with 
primary Sjögren´s syndrome 
Elke Theander, David F Horrobin, Lennart T H Jacobsson, Rolf Manthorpe 
 
Studien designades som en sex månaders randomiserad, dubbelblind och 
placebokontrollerad studie. 
 
3.5.1 Metod 
Alla 260 patienter med 1°SjS som var registrerade vid Sjögren´s syndrome clinic vid tiden 
som de blev tillfrågade om att delta i studien. De 91 första patienterna som fullföljde 
inklusionskriterierna blev randomiserade till en av behandlingsgrupperna. 
Inklusionskriterier var att de var diagnostiserade med SjS enligt Copenhagen criteria eller 
European criteria 26.   
 
I studien ingick tre olika behandlingsgrupper med 30 personer i varje grupp. Två doser 
GLA med antingen 800 mg eller 1600 mg daglig given dos i form av fria fettsyror 
jämfördes med en placeboemulsion innehållande majsolja, utan GLA. Båda doseringarna 
anses vara höga, jämfört med kommersiellt tillgängliga beredningar med GLA som oftast 
innehåller 40 mg eller 80 mg GLA per kapsel 26.  
 
Testerna utfördes på patienterna vid start samt efter tre och sex månader. Alla studiens 
tester genomfördes av två speciellt tränade forskningssjuksköterskor och de 
oftamologiska undersökningarna genomfördes av samma läkare genom hela studien 26. 
 
I de primära parametrarna undersökte patienternas trötthet medan de sekundära 
parametrarna som mättes var visual analog scale (VAS) för ögon och muntorrhet, 
muskelsmärta, hand eller fingerledvärk och känsla av depression fylldes i, precis som för 
trötthet. Schirmer test, BUT och van Bijsterveld score utfördes. Ostimulerad hel 
sialometri (15 minuter) mättes vid start och efter sex månader. Den dagliga 
medicineringen med tårsubstitut och analgetika eller antiinflammatoriska läkemedel 
registrerades. Den återstående emulsionen mättes vid varje besök för att övervaka 
överensstämmelse. Vid start och efter tre månader samlades koncentrationer av GLA och 
DGLA i fosfolipider med röda blodkroppar in hos 17 slumpmässigt utvalda patienter. 
Även sidoeffekter registrerades 26. 
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3.5.2 Resultat 
Vid start fanns det ingen signifikant skillnad mellan de primära och de sekundära 
resultaten. En jämförelse mellan de patienter som fullföljd American-European 
klassifikations kriterierna för SjS och de som inte gjorde det, visade att grupperna inte 
skilde sig åt i ålder vid start, ålder vid sjukdoms start eller sjukdomens varaktighet. 
I behandlingsgrupperna vid start skilde sig inte de primära eller sekundära resultat 
parametrarna sig åt. Utsträckningen av trötthet (primär resultatparameter) skilde sig inte 
i de båda grupperna men de som fullföljde de nya kriterierna visade signifikant lägre 
Schirmers värden och högre van Bijsterveld poäng samt uttryckte signifikant mindre 
muskelsmärta vid början 26. 
 
I de sekundära resultat parametrarna visades ingen statistiskt signifikant förbättring i 
någon av effektparametrarna: ögontorrhet, muntorrhet, Schirmer test, van Bijsterveld 
poäng, ostimulerad hel sialometri, användning av tårsubstitut, användning av analgetika, 
depression; över tid. GLA behandling var inte överlägsen placebo. De två definierade 
patientgrupperna (uppfyllda eller inte uppfyllda American-European classification 
criteria för SjS) skiljde sig inte i responsen av GLA 26. 
 
3.5.3 Diskussion 
I studien studerades effekterna av GLA på trötthet på patienter med primärt SjS. En 
tidigare pilotstudie som genomfördes visade hoppfulla resultat på reumatoid artrit. I 
denna interventionsstudie med trötthet som primärt mätresultat behandlades 87 patienter. 
Inga effekter av GLA som var överlägsna placebo kunde detekteras, varken på trötthet 
eller de sekundära resultatparametrarna som torra ögon, muntorrhet, led- eller 
muskelsmärta, depression, Schirmer test, van Bijsterveld poäng, eller sialometri test (vilo- 
eller stimulerad saliv). Patienter med eller utan uppenbarliga tecken av autoimmunitet 
skilde sig inte i deras respons av GLA 26. 
 
Det kan finnas många förklaringar till det studien kom fram till. Den första förklaringen 
är att GLA kanske inte har effekt överhuvudtaget hos patienter med SjS. Den andra är att 
det kan finnas en effekt men endast i speciella undergrupper med trötthet. GLA hade 
ingen inverkan på känslan av depression eller graden av sömnstörningar hos patienterna 
26. 
 
Den lägre dosen som studerades, 800 mg GLA, visade ingen signifikant ökning av DGLA 
koncentrationen i fosfolipiderna i erytrocytväggen jämfört med placebo. Slutsatsen som 
kan dras av det är att dosen är för låg och att ännu högre doser än 1600 mg/dag kan vara 
nödvändigt. Avsaknaden av positiv effekt på de primära och sekundära 
resultatparametrarna av 1600 mg dosen gav en signifikant och betydande ökning i DGLA 
koncentrationen skulle argumentera emot det 26. 
 
 
4 Diskussion 
Resultatet visar signifikanta skillnader för vissa doser av n-3 och n-6 tillskott medan andra 
doser inte visar skillnader på några av de variabler som mättes i studierna. De variabler 
som är testade i studierna är OSDI, Schirmers test, BUT, tårosmolaritet, flourscein 
infägning, salivflöde, sonderingsdjup, tårvolym, van Bijsterveld´s poäng samt IL-17 och 
PGE1 koncentrationer.  
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En signifikant förbättring på tecken av och symtom för DES visades i studie 1. 
Förbättringarna var främst relaterade till torrhet, ömhet, kliande, känsla av främmande 
föremål i ögat, extrem ljuskänslighet och ögontrötthet. En del av patienterna i studien 
rapporterade även en förbättrad livskvalité och att de mådde bättre emotionellt efter intag 
av antioxidanter och EFA. Dessa förbättringar kan grundas på att deltagarna förväntade 
sig en förbättring och därför upplevde förbättring. Denna upplevda förbättring kan ha 
uteblivit om de inte visste att de intog läkemedel. Även förbättringar på Schirmers test 
och BUT visades signifikant för de med mild och måttlig DES. De visade en signifikant 
ökning på båda undergrupperna som hade DES samt en skillnad i kontrollgruppen som 
inte hade en klinisk diagnos av DES. I studien ingick ingen placebogrupp utan tillskotten 
jämfördes mellan friska personer och personer som led av DES. Detta kan ha gett ett 
resultat som visade en större förbättring än om de testats mot en placebogrupp som också 
led av DES då skillnaderna mellan grupperna kan vara stor mellan friska och sjuka 
individer. En placebogrupp är att föredra eftersom en förbättring kan upplevas endast för 
att patienterna tror att de ska få en förbättring av tillskotten.  Kvinnor som drabbats av 
SjS har visat sig ha ett högre upptag av kalciumtillskott, lägre intag av icke-tillskotts 
vitamin C, fleromättat fett, LA, n-3 fettsyror och andra specifika omättade fettsyror än 
kontrollen 7, 27. Patienter med SjS har ofta ökade plasmanivåer av vitamin E 7. En 
associering mellan ökade omega fettsyror (EPA, DHA) och antioxidanter och 
meibumlipiders mönster har beskrivits vid Sjögrens syndrom 7. Det som återstår är att se 
om förändringar i dietära vanor kan påverka sjukdomens symtom. Den allvarliga 
muntorrheten som är ett av de primära symtomen kan patienter med SjS påverka genom 
sin kost och genom att undvika mat som kan förvärra symtomen och öka intaget av mat 
som kan lindra symtomen, såsom t.ex. mjölk som kan lindra symtomen 7.  
 
Studie 2 indikerade på samma förbättringar som studie 1 i de tre grupperna som bestod 
av en placebogrupp, en som intog fiskolja och en som intog krillolja. OSDI poängen 
visade skillnader främst för krilloljan som bestod av 945 mg EPA och 510 mg DHA. 
Fiskoljan visade ingen signifikans på dessa trots sitt höga n-3 innehåll med 1000 mg EPA 
och 500 mg DHA. Fiskolja gruppen visade däremot en trend mot förbättrade symtom 
vilket kan betyda att det krävs en längre period av denna typ av behandling. Denna grupp 
samt krillolja gruppen visade däremot signifikanta resultat för BUT, minskad 
tårosmolaritet och förbättrad tårstabilitet. Krilloljan visade förbättringar jämfört med 
placebo på alla symtom i studien. Dessa resultat tyder på att krillolja tillskotten kan ha en 
antiinflammatorisk effekt genom att minska IL-17 på interventionen för DES genom 
förbättrade symtom vid mätning av OSDI poäng samt lägre basaltår nivåer av IL-17. IL-
17 är inblandat i autoimmuna sjukdomar och vävnadsinflammationer 28 och vid DES 
medför de en störning i hornhinnsepitelets barriär. En reduktion av IL-17 nivåerna i tårar 
har setts vid intag av krillolja tillskott. Jämförelse med immunoregulatoriska effekter som 
ses vid topikalt cyklosporin A som minskar nivåerna av IL-17A och IFN-g uttryck 29. I 
studien mättes även andra variabler (IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, IF-g och TFA-a) men de 
redovisades inte i resultatet. I studien redovisas en minskning av IL-17 men inte vilka 
värden de var från början. De resultat som redovisas visar inte hur stor skillnaden var från 
start, trots den signifikanta skillnaden minskade de proinflammatoriska cytokinerna i 
krilloljagruppen. Inga resultat redovisades från gruppen som intog fiskolja trots att dessa 
två grupper intog ungefär samma andel EPA och DHA. Tillskott av krillolja kan kanske 
ge en antiinflammatorisk effekt vid DES genom att minska IL-17 nivåerna i 
tårproduktionen som en pro-inflammatorisk cytokin 5. Inflammation har en tydlig 
inblandning vid DES och samtidigt finns det mycket bevis för att antioxidant- och 
antiinflammatoriska egenskaper finns hos EFA 30. Inga förändringar syntes på de andra 
variablerna som mättes och de visade inga signifikanta skillnader i de basala nivåerna av 
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cytokinerna. Andra studier har däremot visat minskade nivåer av dessa 5. Krilloljatillskott 
minskade signifikant tårnivåerna av den proinflammatoriska cytokinen IL-17 5.  
 
Symtomen av DES i studie 2 förbättrades en del men inte med signifikanta siffror för alla 
upplevda symtomen. Dessa patienter som upplevde en förbättring kan hjälpas för att 
minska symtomen samt öka tårvolym och tårflöde genom att inta tillskott med n-3 FA. 
Mängden n-3 och n-6 verkar ha stor betydelse för vilka resultat patienterna med DES får. 
Med rätt mängd tillskott kan en förbättring ses på fler mätvariabler än på symtomen 
(OSDI-poäng).  
 
Studie 3 visade en ökning i salivflödet både för det ostimulerade och det stimulerade 
flödet. Resultaten visade en ökning i medelvärdet för både gruppen som intog n-3 och 
kontrollgruppen men inga statistiskt signifikanta värden visades mellan grupperna. Men 
en förbättring av de upplevda symtomen av torr mun var signifikant för båda grupperna. 
Kontrollgruppen intog vetegroddsolja som innehåller en liten mängd n-3 vilket kan ha 
förbättrat symtomen även för kontrollgruppen. Artikeln medför begränsningar eftersom 
båda grupperna intar n-3 och skillnaden i resultaten mellan grupperna kan minska. Den 
signifikans som ses mellan grupperna blir mindre om det är så att även kontrollens 
tillskott ger effekt. Både det stimulerade och det ostimulerade salivflödet visade 
signifikanta skillnader inom gruppen som intog behandling men inga signifikanta 
skillnader visades mellan kontrollgruppen och behandlingsgruppen. Det kan tyda på 
minskade symtom av torr mun men skillnaderna är små och kan vara obetydande för en 
individ. Ökade nivåer av IL-17, IL-23 och IL-6 hittades i saliv och biopsi av 
salivkörtlarna hos patienter med SjS 31. Personer som intar en kost med ett lågt intag av 
n-3 EFA eller intar ett högt förhållande med n-6 jämfört med n-3 är i riskzonen för 
sjukdomar som ger torra ögon 7. En interaktion mellan näring och ögonytans hälsa har 
gång på gång visats vid fastställandet av SjS 7. En högre konsumtion av n-6 FA ökar 
plasmakoncentrationen av eikanosider, som är en metabolisk produkt av AA, medan n-3 
FA motverkar dessa effekter 18.  
 
Det lägre dagliga intaget av n-3 som har setts hos patienterna med SjS kan förklara deras 
symtom av torr mun och att de kan dra fördelar av n-3 och att inta en högre mängd n-3 i 
sin kost 24. Förståelsen för dysfunktion i de exokrinkörtlarna hos patienter med SjS har 
avancerat väsentligt de senaste åren. Ökade nivåer av interleukin-1 beta (IL-1-beta) har 
hittats i tår- och salivkörtlarna hos patienter med SjS 24, 32 och ökade nivåer av interleukin-
1 alfa (IL-1-alfa) och tumörnekrosfaktor alfa (TNF-a) hittades i salivkörtlarna 24, 33, 
rapporterades i en in vitro studie att fiskolja blockerar gen uttrycket av IL-1 alfa och TNF-
alfa 24. I en randomiserad, dubbel-maskerad, placebo-kontrollerad klinisk studie 24, 34 av 
äldre patienter kunde fiskolja (500 mg EPA och DHA) inte blockera gentranskriptionen 
av IL-1-beta. Emellertid visades det att när fiskoljan intogs i kombination med 200 IU 
vitamin E. Kombinationen visade sig signifikant reducera IL-1-beta produktionen av 
perifera mononukleära blodceller så slutsatsen att fiskolja i kombination med vitamin E 
var mer effektivt än fiskolja som ensamt minskade produktionen av TFF-alfa 24. N-3 
tillskott i denna studie innehöll fiskolja vilket försett med 1750 mg n-3 (450 mg EPA, 
300 mg DHA och 1000 mg linfröolja) och 183 mig vitamin E (163 mg d-alfa tocoferol 
och 20 mg av mixade tocoferol). De förutsatte att n-3 kunde dämpa genuttrycket av IL-
1-alfa, IL-1-beta och TNF-alfa. Detta kan leda till återställande av neutral stimulering av 
de exokrina körtlarna och förminskning av inflammation i exokrina körteln 24. 
 
EPA OCH DHA ökade inflammation genom att direkt generera 3-series prostaglandiner 
och 5-series leukotriener 24, 34 som därefter kan reducera gentranskriptionen av 
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proinflammatoriska cytokiner som kan arbeta tillsammans för att uttrycka inflammation 
i de exokrina körtlarna och tandköttsvävnaden. Det kan förklara ökningen i antal 
patologiska periodontala fickor i den aktiva behandlingsgruppen 24, 35. 
 
I studie 4 visades inga statistiskt signifikanta skillnader i BUT och tårsekretion. Det kan 
bero på den korta behandlingstiden för patienterna. Det visar att n-6 inte har en direkt 
påverkan på tårproduktionen. n-6 behandlingen visade en signifikant minskning av PGE1 
innehåll i tårar samt samma förbättring på de okulära symtomen som obehag och defekter 
på hornhinnans epitel. Detta stöds av de andra studierna som också visar en förbättring 
på symtom vilket med fördel kan ge en förbättrad livskvalité för patienter med DES och 
SjS samt att GLA tillskott har en tydlig antiinflammatorisk effekt 25 
 
Den antiinflammatoriska effekten kan ha sin grund i ökning av PGE1 som visades i studie 
4 efter en månads behandling men minskade igen till efterkontrollen (15 dagar). Ingen 
förändring sågs av PGE1 hos placebogruppen. Flera artiklar har visat att PGE1 har 
antiinflammatoriska egenskaper och härstammar från n-6 fettsyror 25, 36. Syntesen av 
PGE1 är beroende av tillgängligheten DGLA. Berikningen av cellulära lipider med 
DGLA är viktiga för minskning av endogen produktion av PGE1. DGLA kan omvandlas 
från cyklooxygenas till PGE1 men kan även omvandlas av d-5 desaturas i arakidonsyra. 
Av denna anledning har administrering av n-3 föreslagits att det tillsammans med n-6 
minskar produktionen av eikanosider med mindre inflammatoriska egenskaper än dessa 
derivat från arakidonat 25. 
 
Studie 5 visar att effekterna av GLA inte var överlägsna placebo varken på trötthet som 
var primär mätparameter eller de sekundära parametrarna som mätte torra ögon, 
muntorrhet, led- och muskelvärk, depression och Schirmers-test och van Bijstervalds 
poäng eller sliametritestet. Att förbättringar uteblev kan ha grundat sig i att GLA trots 
höga doser inte har någon effekt alls på SjS eller att ännu högre doser än 1600 mg/dag 
kan vara nödvändiga för att få förbättringar. Däremot gav de en betydande ökning i 
DGLA koncentrationerna. Studiens rekommendation innebar att en kort 2-3 månaders 
period med GLA kan vara motiverande för att hitta de få individer som kan ha fördel av 
en GLA behandling 26. 
 
Sammantaget visade studierna skillnad för både patienter med SjS och DES på OSDI som 
är patienternas upplevelse av förbättrade symtom. Detta kan bero på att de förväntade sig 
en förbättring av de tillskott de intog trots att de jämfördes med placebo. BUT visade 
endast förbättringar i de studier som utfördes på patienter med DES. Studierna som 
utfördes på patienter med SjS visade signifikanta resultat för det stimulerade salivflödet 
och OSDI i studie 3, för PGE1 i studie 4 och för Schirmer och van Bijsterveld i studie 5 
men inga gemensamma förbättringar visades mellan studierna. Andra studier har visat att 
kvinnor med ett högre intag av n-3 fettsyror har visat sig ha en lägre risk att drabbas av 
DES än kvinnor med ett lägre intag 37. Samma studie visade även att ett högt förhållande 
mellan n-3 och n-6 kan vara associerat med en högre risk för DES 37. Detta resultat kan 
ses i även här på vissa parametrar där det minskar symtomen inom vissa grupper. 
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5 Slutsats 
Utifrån dessa resultat kan tillskott eller en kost rik på EFA påverkar SjS och DES i olika 
utsträckningar. Skillnaderna var individuella mellan olika individer och för olika doser 
av tillskott. Detta resultat visar att det kan ha betydelse för vissa individer men vara utan 
betydelse för andra därför kan ingen slutsats dras om att n-3 eller n-6 tillskott kan förbättra 
tillståndet för alla patienter.  
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