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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Muntorrhet är ett vanligt symtom som sammankopplas med hypofunktion av spottkörtlar 

inducerad av övergående fysiologiska tillstånd, patologiska tillstånd eller som en bieffekt av 

läkemedelsbehandling eller strålning. Muntorrhet utvecklas nästan alltid efter förstörelse av spottkörtlar i 

samband med behandling av huvud- och halscancer med joniserande strålning. Vissa autoimmuna sjukdomar 

som Sjögrens syndrom har muntorrhet som symtom. Användning av läkemedel som antikolinerga och vissa 

antihistaminer inducerar en minskning av salivutsöndring. Åldrande är en annan faktor som kan framkalla 

spottkörtelhypofunktion på grund av fysiologiska förändringar och/eller användning av mediciner. 

Behandlingsmålen för patienter med torr mun är att lindra symtomen, att förhindra eller förbättra 

konsekvenserna av salivdysfunktion, och att behandla underliggande sjukdom. Ett antal behandlingar finns för 

att förbättra salivfunktionen såsom salivstimulerande och saliversättningsmedel med fluorid. Systemiska 

läkemedel som bromhexin och pilokarpin har testats som salivstimulerande medel.  Pilokarpin (Salagen), är 

en icke-selektiv muskarinagonist som ökar salivsekretionen. Syftet med detta examensarbete var att med hjälp 

av vetenskapliga artiklar undersöka effekten av olika läkemedelsbehandlingar för att minska muntorrhet och 

förebygga karies. 

Resultat: Hos patienter med visst kvarvarande ostimulerat salivflöde var dagliga behandlingar med en 

fluorhalt av 0,42 % F tillräckligt för att förhindra karies i stor utsträckning. Användning av 1,23 % F-gel var 

inte bättre än behandling med 0,42 % gel. Kaseinderivat med kalciumfosfat kan vara ett alternativ till 

fluoridbehandling. Salivutsöndring efter munsköljning med 1 % eller 2 % pilokarpin ökade signifikant med en 

platå mellan 45 och 75 min. 2 % pilokarpinlösning gav även ökad känsla av salivflöde. Muntorrhet 

förbättrades hos 12,1; 63,6; 69,7 % av de patienter som fick Salagentabletter (5mg pilokarpinhydroklorid) 

alternativt pilokarpin i sugtablett 3mg respektive 5mg, jämfört med 42,4 % av patienter som fick 

placebosugtablett. Munsköljning med pilokarpin 0,1 % ökade sekretionen från mindre spottkörtlar och 

ostimulerad hel saliv mer än 0,9 % saltlösning. Effektiviteten för att lindra subjektivt muntorrhet skiljde sig 

dock inte signifikant mellan lösningarna. 

Slutsats: Patienter med ostimulerat salivflöde <0,1 ml/min har högre risk för karieslesioner jämfört med 

ostimulerat salivflöde >0,1 ml/min. Patienter med stimulerat salivflöde <0,5 ml/min har högre risk för 

karieslesioner jämfört med stimulerat salivflöde >0,5 ml/min. Munsköljning med pilokarpinlösningar 1-2 % 

inducerade en betydande objektiv och subjektiv dosberoende ökning av salivflödet. Pilokarpin sugtablett gav 

de bästa kliniska svaren och en snabbare subjektiv förbättring av muntorrhet än Salagentabletter. 

 

 



 

SUMMARY 

Background: Dry mouth (xerostomia) is a common symptom which is connected with 

hypofunction of salivary glands induced by transient physiological conditions, pathology or as 

a side effect of drugs or radiation. Xerostomia almost always develops after destruction of 

salivary glands in connection with the treatment of head and neck cancer with ionizing 

radiation. Certain autoimmune diseases such as Sjogren's syndrome can also give dry mouth 

symptoms. The use of anticholinergic drugs and certain antihistamines may also cause a 

decrease in salivation. Aging is another factor that can induce salivary gland hypofunction 

due to physiological changes and/or use of medications. The treatment goals for patients with 

dry mouth is to relieve symptoms, prevent or ameliorate the consequences of salivary 

dysfunction, and treating the underlying disease. Treatments to improve function include 

saliva stimulation and saliva substitutes with fluoride. The systemic drugs bromhexine and 

pilocarpine are tested as saliva stimulants. Pilocarpine (Salagen) is a non-selective muscarinic 

agonist that increases the secretion of saliva.  

The purpose of this thesis was to investigate the effect of drug treatments to reduce dry 

mouth and prevent tooth decay, with the help of scientific articles.  

Results showed that in patients with some remaining unstimulated salivary flow rate daily 

treatments with a fluoride concentration of 0.42% F was enough to prevent tooth decay to a 

large extent. Use of 1.23% F-gel was not better than the 0.42% gel treatment. Casein 

derivatives complexed with calcium phosphate could be an alternative to fluoride treatment. 

Salivary secretion increased significantly after mouth rinse with 1% or 2% pilocarpine with a 

plateau between 45 and 75 minutes. 2% pilocarpine solution also increased the sense of 

salivary flow. Dry mouth was improved in 12.1; 63.6; 69.7 % of the patients who received 

Salagen tablets (5mg pilocarpine hydrochloride), 3mg or 5mg pilocarpine lozenge, 

respectively, compared with 42.4 % of patients receiving placebo lozenge. Mouth wash with 

pilocarpine 0.1% increased secretion from minor salivary glands and whole unstimulated 

saliva secretion compared to 0.9% saline mouthwash. The effectiveness in relieving 

subjective dry mouth was not significantly different between the solutions.  

Conclusions: Patients with unstimulated salivary flow <0.1 ml / min have a higher risk of 

caries lesions compared to unstimulated salivary flow> 0.1 ml / min. Patients with stimulated 

salivary flow <0.5 ml / min have a higher risk of caries lesions compared to stimulated 

salivary flow >0.5 ml / min. Mouthwash with pilocarpine solutions at concentrations of 1-2% 

pilocarpine induce a significant objective and subjective dose dependent increase in salivary 

flow. Pilocarpine lozenge produced the better clinical responses and a faster subjective 

improvement of dry mouth than Salagen tablets. 
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FÖRKORTNINGAR 

 

cAMP Cykliskt adenosinmonofosfat 

CMC Carboxylmetylcellulosa  

CP-CD Gencal Dental Conditioner 

IP3 inositoltrifosfat  

NRS Numerical Rating Scale 

RCT Randomized Controlled Trial  

SEM  Saliversättningsmedel  

SSM Salivstimulerande medel  

VIP Vasoaktiv Intestinal Polypeptid  

 

 

DEFINITION AV BEGREPP 

 

Homeostas Kroppens jämviktstillstånd vad gäller till exempel andning, 

cirkulation och vätskemiljö 

Vilosalivsekretion Den sekretion av saliv som normalt finns i munhålan utan 

stimulering 

Karies  Hål i tänderna som orsakas av bakterier 

Demineralisering Emaljen löses upp till exempel på grund av nedsatt pH- värde 

Remineralisering Emaljen återskapas med hjälp av mineraler i saliven  

Apikala  Från toppen, något ses från toppen 

Basolaterala  Under och mot sidan 

Buckal  I riktning mot kinden 

Labial  I riktning mot läpparna 

Palatal  I riktning mot gommen 

Gingivit  Tandköttsinflammation  
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1. INTRODUKTION 

 

Xerostomi är den subjektiva känslan av muntorrhet och associeras med en objektiv 

salivkörtelhypofunktion. Salivproduktionen styrs av både det sympatiska 

nervsystemet och det parasympatiska nervsystemet. Saliven är viktig för att smörja 

slemhinnor, rengöra munnen, tuggning och matsmältning samt för smak. Saliven har 

också en buffrande förmåga. Patienter med muntorrhet får ökad risk för karies och 

gingivit på grund av ökad tid för sockerelimination i munnen. Saliven skyddar också 

munnen mot svamp och bakterier (1). 

 

1.1 Saliv 

Saliv har stor betydelse för att upprätthålla oral och allmän homeostas. Saliv har en 

avgörande roll för rengöring, matsmältning, smak, hydrering av munslemhinnan, och 

för skydd av tänderna på grund av buffrande egenskaper. Dessutom kontrollerar 

saliven sammansättningen av mikrofloran på grund av antibakteriella, antivirala och 

svampdödande egenskaper, som skyddar kroppen från farlig yttre påverkan. Saliv 

består till mer än 99 % av vatten tillsammans med matsmältningsenzymer såsom 

amylas, lipas och elektrolyter. Proteinkomponenter innefattar även immunglobuliner 

IgA, antibakteriella och antifungala enzymer (2). Vilosalivsekretion, den 

ostimulerade salivsekretionen, ska för en frisk person vara minst 0,25 ml/min, medan 

en patient med muntorrhet har mindre än 0,1 ml/min. Den stimulerade 

salivsekretionen för en frisk person är över 1 ml/min medan för en person med 

muntorrhet ligger den under 0,7 ml/min (3,4). Saliv produceras av 3 par stora 

spottkörtlar, glandula parotis (öronspottkörteln) som är störst och ligger under huden 

nedanför och framför örat ,  glandula submandibularis (underkäkspottkörteln), ligger 

i underkäken längst ner  och glandula sublingualis (undertungspottkörteln) ligger i 

munhålans botten (5). Det finns också många "mindre" spottkörtlar (6). Vid 

reducering av salivsekretionen, minskar effekten av smörjandet och man får 

muntorrhet som symtom (7). 
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1.2 Xerostomi prevalens 

Den genomsnittliga förekomsten av muntorrhet är 14-46 % av alla vuxna. I en studie 

av ca 300 män och kvinnor hade ca 23 % män och 28 % kvinnor muntorrhet. 

Prevalensen ökar med ökande ålder, samt ökar med ökande medicinering (8). 

 

1.3 Diagnos  

 Insamling av vilosaliv: salivinsamling i vila i underkäken med läpparna 

öppna. Saliven rinner ner i en tratt kopplad till ett mätrör. Insamling av saliv 

pågår i 15 min, sen mäter man salivsekretionen i ml/min. 

 Insamling av stimulerad saliv: patienten tuggar en mjuk paraffinbit 

(citronsyra för tandlösa), sväljer saliven och tuggar därefter på nytt 40 gånger 

under 5 min, därefter spottas i tratten till mätrör och sekretionen beräknas i 

ml/min. 

 Analys med hjälp av bomullsrullar: en bomullsrulle vägs först och placeras 

sen i omslagsvecket i underkäken under 5 min. Därefter vägs bomullsrullen i 

g som motsvarar ml (9). 

 

1.4 Muntorrhet och symtom 

Muntorrhet förekommer i två olika typer. En subjektiv upplevelse av muntorrhet så 

kallad Xerostomi och en objektiv, nedsatt salivproduktion, så kallad hyposalivation. 

Dessa två former kan förekomma vid olika tillfällen. Det är inte alltid så att personer 

som upplever muntorrhet lider av hyposalivation. Symtomen som kan förekomma 

hos patienter med hyposalivation är bl.a. svårigheter att tala, svälja och äta torr mat, 

smakförändringar, dålig andedräkt, känsla av muntorrhet, obehag av tandproteser, 

brännande känsla på tungan, irritation och smärta i slemhinnan, svampinfektion i 

munnen och kariesangrepp (10). 

 

1.5 Karies   

Karies är en sjukdom som är smittsam. Karies orsakas av bakterier som tar sig in i 

ytan av tänderna och löser upp ytan (emaljen), därefter angrips dentinet (tandbenet) 

och senare den mjuka vävnaden (pulpan). Karies orsakar på så sätt förlust av 

tandsubstans, smärta och tandlossning. 

Kariogena bakterier koloniserar på tandytor och producerar polysackarider som 

förbättrar vidhäftning av plack till emalj. Plack växer och antalet kariogena bakterier 

ökar. Tidig kariesskada uppstår när kariogena bakterier i dentala plack metaboliserar 

substrat från kosten och demineraliserar emaljen (11).  

 



3 

 

 

1.6 Kariesprevention vid nedsatt salivproduktion 

Fluorbehandling påverkar karies genom att minska demineralisering av emaljen 

(minska lösligheten av emaljen) och genom att öka remineralisering, genom att 

attrahera kalcium och fosfatjoner till tandens yta med skadad emalj. Brist på saliv 

utsätter tänderna för sura utmaningar från dryck och mat. Förlust av saliv leder till att 

oralt pH blir surt och när pH sjunker till 5,5 uppstår demineralisering (11). 

 

 

1.7 Effekterna av autonoma nerver på salivfunktionen 

Salivsekretionen stimuleras av ett stort antal olika reflexer. Salivsekretion inträffar 

efter att sensoriskt inflöde når hjärnstammen i salivationscentrum. Salivsekretion 

inleds av impulser i det autonoma nervsystemet. Vid salivsekretion kommer det 

autonoma nervsystemet att svara på stimuli från främst munhålan. Sekretionen kan 

initieras av tuggning, doft, temperatur, smak och smärta. När glandula parotis 

stimuleras kommer transmittorsubstans från de sympatiska och parasympatiska 

nerverna att frisättas och binda in till receptorer på den acinära cellen (6). 

De viktigaste signalsubstanser som aktiverar salivutsöndring är acetylkolin, som 

utsöndras av parasympatiska nerver och noradrenalin, som utsöndras av sympatiska 

nerver. Frisättningen av acetylkolin och dess interaktion med muskarina (M) 

kolinerga receptorer reglerar många funktioner i periferin och i CNS (6).  

Både M1 och M3- receptorer bidrar till utsöndring från alla spottkörtlar.  Stimulering 

av M1 och M3 receptorer är kopplad till utsöndring genom en G-protein/fosfolipas C 

medierad bildning av diacylglycerol och inositoltrifosfat (IP3). Interaktionen mellan 

IP3 och IP3-receptorer på det endoplasmatiska nätverket orsakar frisättning av 

upplagrat kalcium. Höjningen av intracellulärt kalcium öppnar kloridkanaler i 

apikala membranet och kaliumkanaler i basolaterala membranet i acinarceller vilket 

leder till elektrolyt och vattensekretion (6). 

Noradrenalin frigörs från sympatiska nerver som stimulerar salivavsöndring genom 

α1- och β1- adrenoceptorer.  α1-receptormedierade signaler går längs en liknande 

intracellulär kalciumväg som för muskarinreceptorer (se ovan), vilket leder till 

vätskeutsöndring. β1- adrenoceptor signalering sker genom att G-protein/adenylat 

cyklas bildar intracellulärt cAMP följt av aktivering av proteinkinas A och 

fosforylering av proteiner. Detta leder till exocytos av proteininnehållande granuler 

och salivproteinutsöndring (6).  

Signaler från parasympatiska nerver ger också upphov till salivproteinutsöndring. 

Proteinutsöndringen beror på frisättning av neuropeptiden vasoaktiv intestinal 

polypeptid (VIP). Vid VIP-aktivering sker intracellulär signalering via cAMP som 

för noradrenalinsignalering via β1- adrenoceptorer (6).  
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2. ETIOLOGI 

 

2.1 Farmakologiska orsaker 

Många olika läkemedel kan orsaka hyposalivation och muntorrhet, men dessa 

orsakar vanligen inte kroniska skador på spottkörtlarna. Exempel på läkemedel 

inkluderar: 

 Antikolinerga läkemedel: preparat mot illamående (skopolamin) och 

mediciner mot Parkinsons sjukdum (biperidin).  

 Antidepressiva: amitriptylin 

 Antipsykotika: levomepromazin 

 Psykofarmaka: ångestmedicin (diazepam).  

 Diuretika orsakar en minskning av intravaskulär och extracellulär 

vätskevolym som ger en minskning av salivflödet. Exempel inkluderar 

tiazider och kaliumsparande diuretika. 

 Cytostatika orsakar tillfälligt muntorrhet. Kemoterapeutiska läkemedel, 

såsom epirubicin, cyklofosfamid, eller metotrexat och 5-fluorouracil, genom 

att påverka celldelning.  

 Antiinflammatoriska, ibuprofen (2). 

 

2.2 Strålbehandling 

Huvud och halscancer omfattar olika maligniteter. Den vanligaste cancer i huvud och 

hals är skivepitelcancer som har sitt ursprung i de celler som klär insidan av 

bihålorna, näshålan, spottkörtlar, munhålan, matstrupe och svalget (7). 

Strålbehandling mot huvudet och halsregionen kan leda till en minskning av 

salivflödeshastigheter (13).  Som följd av minskning av salivflödet, kan orala 

komplikationer inträffa. Dessa förändringar kan framkalla muntorrhet (12). Xerostomi 

kan påverka 80 % av de patienter som strålbehandlas. För hög strålningsdos kan 

orsaka skador på salivkörtlarna (14). 

 

2.3 Åldrande 

Stigande ålder leder till förlust av ca 30 % av acinarceller. På grund av större 

användning av antikolinerga läkemedel är äldre också mer drabbade än yngre 

patienter av bristande körtelfunktion (2).  
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2.4  Autoimmunitet 

En av de sjukdomar som mest sammankopplas med hyposalivation är Sjögrens 

syndrom, en autoimmun sjukdom som påverkar exokrina körtlar, främst spottkörtlar. 

Symtomen vid Sjögrens syndrom inkluderar torra ögon och mun. Sjukdomen finns i 

en primär form och i en sekundär form. Vid den primära formen drabbar 

manifestationerna endast de exokrina körtlarna. Vid den sekundära formen 

förekommer en annan typ av autoimmun sjukdom (vanligen reumatoid artrit) 

samtidigt (8).  

 

2.5 Andra orsaker 

Depression, stress, diabetes, rökning och ångest kan orsaka muntorrhet (8). 

 

 

3. BEHANDLING 

Vid muntorrhet är det mycket viktigt att besöka tandläkaren regelmässigt. Man ska 

skölja munnen med vatten vilket är ett bra sätt att lindra muntorrhet, men lika viktigt 

är att dricka vatten ca 1,5-2 l/dygn. För att minska muntorrhet och skydda tänderna 

bör man undvika läsk, juice och saft. Godis och småätande bör också undvikas, då 

det bildas syra. Man ska se till att tugga maten ordentligt. Man ska kontrollera och 

minska medicineringen om man lider av muntorrhet. Det är viktigt att göra rent 

tänderna med tandtråd, tandpetare och mellanrumsborste (15). 

 

3.1 Salivstimulerande medel (SSM) 

Stimulering av salivsekretion sker vid oral rörelse såsom tuggning eller sugning samt 

med smakämnen. Dessa smakämnen finns i olika tabletter, tuggummi (16).  

Exempel på SSM: 

 Salivin: salivstimulerande tablett, sockerfri. Innehåller sötningsmedel lycacin 

och xylitol. 

 Dentriol: tuggummi, sockerfri. Innehåller xylitol 23 %, ökar salivproduktion, 

ger kylande effekt och neutraliserar syran så att man inte får karies. Tuggas 

efter mat eller dryck. 

 Ekulf: sugtablett, sockerfri. Innehåller äppelsyra, natriumcitrat, 

dikalciumfosfat och xylitol. Dessa ämnen bevarar fuktighet i munnen och 

höjer pH-värdet.  
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 Xerodent: sugtablett. Innehåller buffrad äppelsyra, fluor, äppelsyran 

stimulerar spottkörtlarna och fluoren stärker tänderna genom att skydda dem 

mot karies. 

 V6 Dental Care: tuggummi, sockerfri och innehåller Xylitol. 

 Fleurette: stärker tändernas emalj. Skyddar tänderna och förbygger karies. 

Innehåller bl.a. NaF, Xylitol, pepparmintsolja och talk. 

 Fludent: sugtablett, förebygger karies. 

 DentiPro fuktgel: fuktgel, bevarar munhålans fuktbalans. Gelen ger en 

långvarig återfuktning av slemhinnor i munnen (17,18). 

 

3.2 Saliversättningsmedel (SEM) 

SEM är gjorda så att de ska efterlikna saliven, dessa innehåller mucin för att binda 

till sig vatten och carboxylmetylcellulosa (CMC). Dessa finns som sprayer eller 

sköljlösningar. Patienterna själva avgör vilket medel som är bäst att använda. Man 

ska prova sig fram till det som känns bäst (16).  

Exempel på SEM: 

 Jordnötsolja: smörja munnen 

 SEM+NaF 0,02 % 

 SEM+sorbitol 

 Cevimeline: är en selektiv muskarinagonist för M1 och M3 receptorer, dessa 

finns i spottkörtlar. Den har ingen effekt på M2-receptor så att den har mindre 

biverkningar än pilokarpin. Läkemedlet är godkänt i Finland men inte i 

Sverige (2).  

 Bromhexin, (Bromhex): bromhexin används vid luftvägsinfektion och 

förbättrar salivutsöndring. Används för patienter med Sjögrens syndrom (2). 

 

 

3.3 Receptbelagt läkemedel 

Pilokarpin (fig.3, Salagen®): är en icke-selektiv muskarinagonist som ökar 

sekretionen från exokrina körtlar (15). Startdosen är 5 mg/dag och upp till max 30 

mg/dag. För patienter som är utsatta för strålning av huvud och hals kan effekten av 

pilokarpin dröja två till tre månader. Biverkningar som kan förekomma: illamående, 

rinit, hyperhydros och yrsel (2).  

 

 

 

Figur 3. Pilokarpin, kemiskt namn: (3S,4R)-3-Etyl-4-[(1-metyl-5-imidazolyl)metyl]tetrahydrofuran-2-on 

Källa: http://www.fass.se/LIF/substance?userType=2&substanceId=IDE4POC0U96E6VERT1 

http://www.fass.se/LIF/substance?userType=2&substanceId=IDE4POC0U96E6VERT1
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3.4 Tandhygienist  

God munhälsa har relevans för patientens livskvalitet och tandhygienister har en 

mycket viktigt roll inom tandvården. De ger vård och råd för att uppnå en god 

livskvalité. Speciellt äldre har behov av tandhygienist.(19).  

 

4. SYFTE 

Syftet med detta examensarbete var att med hjälp av vetenskapliga artiklar undersöka 

effekten av olika läkemedelsbehandlingar för att minska muntorrhet och förebygga 

karies. 

 

 

5. METOD 

5.1 Design 

Litteraturstudie som grundas på vetenskapliga artiklar. 

 

5.2 Databas  

Data till denna litteraturstudie har hämtats från vetenskapliga artiklar som sökts i 

databasen PubMed. 

 

5.3 Sökord 

Xerostomia, head and neck cancer, pilocarpine och fluoride. Sökorden användes i 

olika kombinationer, se tabell I. 

 

5.4 Urval 

Sökningen av artiklar begränsades med filtret randomized controlled trial (RCT), 

tidsbegränsades 1980-2015, och artiklar skrivna på engelska. 

Urval 1 

Urvalet skedde genom att artikelns titel var relevant för syftet.  

Urval 2  

Bland artiklar som valdes ut i urval 1, valdes de artiklar som var relevanta efter 

granskning av abstract.  

Urval 3 

Antal patienter som deltog i studien skulle vara minst 30 personer.  

Utvalda artiklar 
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Artiklar valdes slutligen utifrån möjlig åtkomst samt begriplighet avseende både 

metoddel och resultat.  

 

Tabell I. Resultat av databassökning. 

 

databas 

 

sökord 

 

Antal träffar 

 

Urval 1 

 

Urval 2 

 

Urval 3 

 

Utvalda 

artiklar 

 

PubMed 

 

 

Xerostomia 

 

453 

 

78 

  

 74 

 

32 

 

2 

 

PubMed 

 

 

fluoride 

 

1576 

 

110 

 

88 

 

77 

 

1 

 

PubMed 

 

 

head and 

neck cancer 

and 

fluoride 

 

10 

 

8 

 

8 

 

8 

 

1 

 

PubMed 

 

Xerostomia 

and 

pilocarpine 

 

45 

 

17 

 

12 

 

11 

 

1 

 

 

 

6. RESULTAT 

De 5 artiklar som granskats är publicerade mellan åren 1994 till 2014. Dessa studier 

är utförda i Nya Zeeland, Sverige, Brasilien, Syd-Korea och Australien. 

Sammanfattning av artiklarna redovisas i tabellen nedan (tabell II). Därefter 

presenteras studierna i mera detalj. 

Tabell II. Sammanfattning av utvalda artiklar. 

Studie 1. Caries incidence. Salivary 

Flow Rate and Efficacy of Fluoride 

Gel Treatment in Irradiated Patients. 
Spak et al., 1994 (20). 

Syfte: syftet med studien var att 

utvärdera kariesförebyggande effekt av 

en fluorgel hos strålbehandlade 

patienter, huvud och hals regionen 

Studiedesign: studien var en 

randomiserad, dubbelblind studie med 

två parallella grupper. Den ena gruppen 

fick 0,42 % F gel en gång per dag under 

ett år. Den andra gruppen fick en daglig 
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applicering av en 1,23 % F-gel i 4 

veckor följt av användning av 0,42 % F 

gel dagligen under resten av ett år. 

Medelålder för grupp A var 58,6±11,6 

år och för grupp B 58,5±14,8 år. 

Studie 2. A clinical trial of the 

anticaries efficacy of casein 

derivatives complexed with calcium 

phosphate in patients with salivary 

gland dysfunction. Hay et al., 2002 

(21). 

Syfte: syftet med studien var att jämföra 

kariesförebyggande effekt av en 

munvattenlösning som innehåller 

kaseinderivat tillsammans med 

kalciumfosfat (CD-CP) med ett 0,05 % 

natriumfluorid munvatten bland 

personer med muntorrhet. 

Studiedesign: en randomiserad 

kontrollprovdesign användes. Bland 

deltagarna fanns personer som hade haft 

strålbehandling för huvud- och 

halscancer (n=82) och personer med 

Sjögrens syndrom (n=56). Medelåldern 

för NaF gruppen var 52 år och för CD-

CP gruppen 54 år. 

Studie 3. Effect of pilocarpine 

mouthwash on salivary flow. Bernardi 

et al., 2002 (22). 

Syfte: studiens syfte var att utvärdera 

effekterna pilokarpinlösningar som 

munvatten på salivflödet och deras 

negativa effekt på friska 

försökspersoner. 

Studiedesign: studien var en 

placebokontrollerad, dubbelblind, 

randomiserad klinisk prövning.  40 

friska personer delades i 4 grupper 

slumpmässigt efter ålder och kön och 

fick olika koncentrationer av pilokarpin 

eller 0,9 % saltlösning. 26 deltagare var 

kvinnor och 14 män. 

 

Studie 4. Efficacy of pilocarpine 

lozenge for post-radiation xerostomia 

in patients with head and neck cancer  
Taweechaisupapong et al., 2006 (23). 

Syfte: syftet med denna studie var att 

kvantifiera förbättring av kliniska 

symtom och salivfunktion efter 

behandling med pilokarpin hos 

bestrålade patienter med muntorrhet 

Studiedesign: dubbelblind, 

placebokontrollerad, överkorsnings-

studie med upprepad mätning. 33 

patienter med huvud hals cancer fick 

slumpmässigt Salagen tablett, 3 eller 5 

mg pilokarpinhydroklorid i sugtabletter 

eller placebosugtabletter i 10 dagar. 11 
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deltagare var kvinnor och 22 män. 

Medelåldern var 51,9±11,4 år. 

Studie 5. Effect of 0. 1% pilocarpine 

mouthwash on xerostomia: double-

blind, randomized controlled trial. 

Kim et al., 2014 (24). 

 

Syfte: studiens syfte var att utvärdera 

effekten av 0,1 % pilokarpinmunvatten 

hos patienter med xerostomi. 

Studiedesign: denna studie var en 

dubbelblind, randomiserad kontrollerad 

studie. Den experimentella gruppen fick 

0,1 % pilokarpinlösning och 

kontrollgruppen fick 0,9 % saltlösning. 

Medelåldern för experimentgruppen var 

53,6±9,6 år och för kontrollgruppen 

50,2±10,3 år. 

 

 

6.1 Studie 1. Caries incidence, Salivary Flow Rate and Efficacy of Fluoride Gel 

Treatment in Irradiated Patients. Spak et al., 1994 (20). 

Syfte: syftet med studien var att utvärdera kariesförebyggande effekt av en fluorgel 

hos patienter som strålbehandlats för tumörer i huvud och halsregionen. 

Studiedesign: studien var en randomiserad, dubbelblind studie med två parallella 

grupper. Alla bodde i ett område med icke-fluorerat dricksvatten. Före 

strålbehandling fick alla patienter tandvård av en tandhygienist, där de fick 

information och undersökning. Ett individuellt gel-fack gjordes för varje patient av 

tandtekniker. Tandhygienisten fyllde gel-facket till en tredjedel av volymen och 

placerade facket över tandbågen en gång per dag i 5 minuter, och tog bort 

gelöverskott efteråt. Gelen innehöll NaF och var sötad med xylitol. Registrering av 

karies gjordes efter 6 och 12 månader. Ostimulerad salivsekretion beräknades i 

milliter per minut efter att patienter samlat saliv i ett graderat rör under 5-10 min. 

Stimulerad salivutsöndring erhölls genom att tugga på en bit paraffin under 5-10 min 

och uppsamling av utsöndrad saliv i ett graderat rör. Patienter delades in i två 

grupper. Den ena gruppen A, fick 0,42 % Na-F gel en gång per dag under ett år. Den 

andra gruppen B, fick en daglig applicering av 1,23 % Na-F-gel i 4 veckor som 

följdes av användning av 0,42 % Na-F-gel dagligen under resten av ett år. Patienter 

med åtminstone fem kvarvarande tänder inkluderades i studien. Medelålder för grupp 

A var 58,6±11,6 år och för grupp B 58,5±14,8 år. 

Resultat: totalt 55 patienter ingick i studien. Av dessa föll 18 bort, 17 dog under 

studien på grund av sin tumör och en patient flyttade. Det fanns inga statistiskt 

signifikanta skillnader mellan de olika gel-grupperna A och B. Båda grupperna hade 

i medeltal 2,9 nya karieslesioner efter 6 månader. Det genomsnittliga antalet nya 

karieslesioner för båda grupperna tillsammans var 4,8 efter 12 månader utan någon 

statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna. Det fanns en stor variation mellan 

individer, kariesincidensen varierade från 0-37 nya lesioner under 12 månader, 14 
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patienter hade inga nya lesioner under studieperioden, medan 9 patienter hade mer än 

5 lesioner. Det fanns ett starkt samband mellan salivflöde och karieslesioner. 

Patienter med ostimulerat salivflöde <0,1 ml/min hade i genomsnitt 6,3±9,6 

(medelvärde±standardavvikelse, n=25) karieslesioner jämfört med 1,8±4,9 (n=12) 

för patienter med ostimulerat salivflöde >0,1 ml/min (p<0,05). Patienter med 

stimulerat salivflöde <0,5 ml/min hade i genomsnitt 7,4±10,8 (n=19) karieslesioner 

jämfört med 2,2±4,3 (n=17) för patienter med stimulerat salivflöde >0,5 ml/min 

(p<0,05). I ett försök att utvärdera salivflödeshastigheten som ett diagnostiskt 

kriterium för ökad kariesrisk visades att en ostimulerad salivflödeshastighet <0,1 

ml/min gav ett positivt prediktionsvärde på 80 %. Om stimulerad salivflödeshastighet 

<0,5ml/min användes blev det positiva prediktionsvärdet 84 %. De motsvarande 

negativa prediktionsvärdena var 75 % och 37 %, känslighet 87 % och 70 % och 

specificitet 64 % respektive 77 %.  

 

6.2 Studie 2. A clinical trial of the anticaries efficacy of casein derivatives 

complexed with calcium phosphate in patients with salivary gland dysfunction. Hay 

et al., 2002 (21). 

Syfte: syftet med studien var att jämföra kariesförebyggande effekt av en 

munvattenlösning som innehåller kaseinderivat tillsammans med kalciumfosfat (CD-

CP) med den för en 0,05 % natriumfluorid munvatten bland personer med 

muntorrhet. 

Studiedesign: en randomiserad klinisk prövning. En munvattenlösning med 

kaseinderivat tillsammans med kalciumfosfat (CD-CP, Gencal Dental Conditioner) 

jämfördes med 0,05 % natriumfluorid. Munvattenlösningarna användes tre gånger 

dagligen under 12 månader. Bland deltagarna fanns personer som hade haft 

strålbehandling för huvud- och halscancer (n=82) och personer med Sjögrens 

syndrom (n=56). Deltagarna som antogs till studien hade haft en diagnos av Sjögrens 

syndrom längre än 6 månader eller hade avslutat strålbehandling mer än 3 månader 

tidigare. Alla deltagare var 25 år eller äldre (medelåldern för NaF gruppen var 52 år 

och för CD-CP gruppen 54 år), hade minst 12 tänder och ett ostimulerat salivflöde 

mindre än eller lika med 0.1 ml/min. Salivflöde bedömdes genom att använda 

”spotta” metoden, vilket innebär att saliv samlas under 6 minuter och sedan spottas i 

en förvägd behållare som vägdes igen efteråt för beräkning av patientens 

ostimulerade salivflöde. I slutet av studien ombads deltagarna bedöma smaken av 

sköljningen.  

Resultat: vid baslinjen fanns 138 deltagare, men 14 personer förlorades på grund av 

strålbehandling. Av återstående 124 deltagare var 61 i NaF gruppen och 63 i CD-CP 

gruppen. Kariesincidensen var något högre i NaF gruppen än bland de som använde 

CD-CP (34 % och 27 %, respektive) men skillnaden var inte statistiskt signifikant. 

Proportionellt fler av CD-CP gruppen förlorade 1 eller flera tänder (15,9% jämfört 

med 4,9 %, p<0,05), och det genomsnittliga antalet förlorade tänder var högre i CD-

CP gruppen (0,38±1,35 jämfört med 0,07±0,31, medelvärden±standardavvikelse, 
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p<0,05). Deltagarna med den högsta incidensen av tandförlust och antal förlorade 

tänder var de med Sjögren syndrom i CD-CP gruppen.  NaF sköljning hade en 

godtagbar smak ansåg 89,8 % av användarna, medan motsvarande uppskattning för 

CD-CP sköljning var 96,8 % (p>0,05). 

 

6.3 Studie 3. Effect of pilocarpine mouthwash on salivary flow. Bernardi et al., 2002 

(22). 

Syfte: studiens syfte var att utvärdera effekterna av olika pilokarpinlösningar i form 

av munvatten på salivflödet och eventuella negativa effekter på friska 

försökspersoner. 

Studiedesign: studien var en placebokontrollerad, dubbelblind, randomiserad klinisk 

prövning.  Försökspersonerna var 40 friska personer från Brasilien (26 kvinnor och 

14 män). De delades i 4 grupper slumpmässigt efter ålder och kön och fick olika 

koncentrationer (0,5; 1,0; 2,0 %) pilokarpin eller 0,9 % saltlösning. Salivflödet 

kvantifierades genom att väga en bit bomull som hölls under tungan i en minut. 

Salivflödet mättes före och 45, 60 och 75 min efter munsköljning i 1 min med 10 ml 

saltlösning eller pilokarpinlösning. Efter 75 min mättes blodtrycket och 

hjärtfrekvensen. 

Inklusionskriterier: 18-30 år gamla, av båda könen. 

Exklusionskriterier: astma, historia av hypertoni eller hypotoni, nyligen genomförd 

behandling med läkemedel, inklusive rökning, misstänkt eller bekräftad graviditet, 

hjärt, njur- eller leversjukdomar, magsår, epilepsi, Parkinsons sjukdom eller HIV-

infektion. 

Resultat 

Salivutsöndring efter 1 och 2 % pilokarpinlösningar (1,4±0,36 och 2,22±0,42 g, 

respektive, medelvärden±standar error, n=10 i varje grupp) var signifikant (P<0,001) 

högre än före behandling (0,7±0,15 och 0,64±0,1g, respektive), med en platå mellan 

45 och 75 min (se tabell III nedan). 2 % pilokarpinlösning var associerad med ökad 

känsla av salivflöde, medan de andra pilokarpinkoncentrationerna och saltlösning 

inte ändrade känslan av salivflöde. Inga effekter observerades i hjärtfrekvens eller 

blodtryck 90 minuter efter administrering. 
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Tabell III. Salivutsöndring (g) före och upp till 75 min efter behandling. 

Tid/konc. 2 % pilokarpin 1 % pilokarpin 0,5 % pilokarpin 0,9% saltlösning 

Före 0,7 0,64 0,7 0,64 

45 min 1,4 2,22 1,2 0,5 

60 min 1,5 2,22 1,3 0,65 

75 min 1,4 2,18 1,4 0,75 

 

 

 

6.4 Studie 4. Efficacy of pilocarpine lozenge for post-radiation xerostomia in patients 

with head and neck cancer. Taweechaisupapong et al., 2006 (23). 

Syfte: syftet med denna studie var att kvantifiera förbättring av kliniska symtom och 

salivfunktion efter behandling med pilokarpin hos bestrålade patienter med 

muntorrhet. 

Studiedesign: dubbelblind, placebokontrollerad, överkorsningsstudie med upprepade 

mätningar. 33 patienter med huvud-hals cancer fick slumpmässigt antingen 

Salagentablett (5 mg pilokarpinhydroklorid), 3 eller 5 mg pilokarpinhydroklorid i 

form av sugtablett (”lozenge”) eller placebosugtablett i 10 dagar. Vid varje besök 

genomfördes en subjektiv bedömning med hjälp av analoga skalor före och 180 

minuter efter behandling. Vid varje besök samlades också ostimulerad saliv före och 

vid 0, 30, 60, 90, 120, 150 och 180 minuter efter behandling, genom att patienter fick 

spotta saliv i en förvägd plastmugg under 3 minuter. De salivfyllda muggarna vägdes 

och vikten hos muggen subtraherades.  

Inklusionskriterier: patienter i ålder 20-60 år. Kliniskt signifikant 

strålningsinducerad muntorrhet under minst 3 månader. Tecken på ökat salivflödet 

vid stimulering med paraffintuggning. 

Exklusionskriterier: allergi mot pilokarpin, muntorrhet i mindre än tre månader, 

patienter som behöver eller tidigare fått tricykliska antidepressiva eller antihistaminer 

med antikolinerg effekt, betablockerare eller pilokarpin för ögonindikation och 

patienter som inte visade tecken på salivflöde vid stimulering med paraffintuggning.  

Resultat: 33 patienter (medelålder 51,9±11,4 år), 11 kvinnor och 22 män, fullföljde 

studien utan några uppmärksammade biverkningar. Inga förändringar hittades för 

blodtryck och pulsfrekvens efter behandlingen. Muntorrhet förbättrades subjektivt 

hos 42,4% av patienter som fick placebo jämfört med 12,1% av patienter som fick 

Salagen (p<0,05 jämfört med placebo) och 63,6% och 69,7% av patienter som fick 

pilokarpin sugtablett 3mg (p<0,001 jämfört med Salagen) respektive 5mg (p<0,05 

jämfört med placebo, p<0,001 jämfört med Salagen). Inga statistiskt signifikanta 

skillnader fanns mellan grupperna avseende subjektiv upplevelse av sveda i munnen 

eller talförmåga.  
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Ostimulerad salivproduktion var vid baslinjen ca 0,16-0,18g (per 3 min) för alla 

grupper (avläst från diagram i artikeln). Direkt efter behandling (0 minuter) låg 

Salagentablettgruppen kvar vid ca 0,2g medan placebo- och 5 mg sugtablett- 

grupperna ökat till ca 0,31g. För 3mg sugtablettgruppen hade salivproduktionen ökat 

till ca 0,38 g. För placebo låg salivproduktionen kvar mellan ca 0,26-0,34g under de 

180 minuter som studerades. Maximal salivproduktion var ca 0,48g vilket återfanns 

60 min efter behandling med Salagentablett och pilokarpin 5 mg sugtablett. Efter 180 

minuter var salivproduktionen ca 0,36-041g för alla grupper som fått pilokarpin 

jämfört med ca 0,28g för placebo (alla värden avlästa från diagram i artikeln).  

 

6.5 Studie 5. Effect of 0, 1% pilocarpine mouthwash on xerostomia: double-blind, 

randomized controlled trial. Kim et al., 2014 (24). 

Syfte: syftet var att bestämma effekten av 0,1 % pilokarpin munvatten på subjektiv 

muntorrhet, salivflödeshastigheter från mindre salivkörtlar och ostimulerad hel 

salivflödeshastighet hos patienter med xerostomi. 

Studiedesign: studien var en dubbelblind, randomiserad kontrollerad studie. Den 

experimentella gruppen använde 0,1 % pilokarpinlösning som munvatten 

(ögondroppar innehållande 2 % pilokarpinhydroklorid späddes med 0,9 % 

koksaltlösning) medan kontrollgruppen fick 0,9 % koksaltlösning som munvatten. 

Den kortsiktiga effekten av pilokarpin undersöktes genom att mäta svårighetsgraden 

av muntorrhet, salivflödeshastighet från mindre salivkörtlar och ostimulerad hel 

salivflödehastighet före och 0, 30 och 60 minuter efter användning av munvatten. De 

långsiktiga effekterna utvärderades genom att mäta svårighetsgraden av muntorrhet, 

salivflödeshastighet från mindre salivkörtlar och ostimulerad hel salivflödehastighet 

efter att ha använt det förskrivna munvattnet regelbundet i 4 veckor. Svårigheten av 

muntorrhet uppskattades av patienterna på en skala (”numerical rating scale”, NRS) 

från 0-10 där 0 innebär ingen muntorrhet och 10 innebär värsta tänkbara muntorrhet. 

Flödeshastigheten för saliven från mindre körtlar mättes med en Periotron 8000 

utrustning. Buckal sekretion mättes på vänstra sidan i nivå med parotiskörtelns 

utflöde och 2 cm framför den. Labial sekretion mättes vid mittlinjen och 3 mm från 

den yttre gränsen för underläppens slemhinna. Palatal sekretion mättes bilateralt 5 

mm från de första molarerna och medialt vid gränsen mellan mjuka och hårda 

gommen. Efter torkning av slemhinnan med en bomullstuss, hölls ett filterpapper på 

plats med fingertryck för att säkerställa slemhinnekontakt. Avläsning skedde efter 5 

sekunder för buckal sekretion, 15 sekunder för labial sekretion och 30 sekunder för 

palatal sekretion. Ostimulerad hel saliv samlades via ”spotta” metoden under 10 min. 

Negativa effekter kontrollerades genom mättning av personernas blodtryck och 

hjärtfrekvens och via ett frågeformulär.  

Inklusionskriterier: muntorrhet som varat 3 månader eller längre, ålder 20 år eller 

äldre. 
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Exklusionskriterier: akut astmaanfall, akut irit, trångvinkelglaukom, 

pilokarpinallergi, graviditet och ammande kvinnor. 

Resultat: 53 av de 60 frivilliga fullföljde studien. Försöksgrupper bestod av 27 

frivilliga vars genomsnittliga längd av muntorrhet var 16 månader. Kontrollgruppen 

bestod av 26 frivilliga och deras genomsnittliga längd av muntorrhet var 22 månader.  

Kortsiktiga effekter:  

Svårighetsgraden av muntorrhet: Muntorrhetens svårighetsgrad minskade 

signifikant vid 0, 30 och 60 min efter munsköljning i de båda grupperna, men det 

fanns inga statistiskt signifikanta skillnader mellan de båda grupperna vid någon av 

tidpunkterna (tabell IV). 

 

 

Tabell IV. NRS poäng för muntorrhetens svårighetsgrad (medelvärde±standardavvikelse). 

 Före  0 min 30 min 60 min 

Experimentgrupp 5,1± 2,0 

 

3,0± 1,9 

 

3,7± 2,0 

 

3,9± 1,8 

 

Kontrollgrupp 5,7± 1,7 

 

4,2± 1,8 

 

4,1± 1,8 

 

4,5± 2,2 

 

 

Mindre salivkörtlar:  

Buckal utsöndring: sekretionen ökade statistiskt signifikant i båda grupperna, men 

det fanns ingen statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna (tabell V). 

Tabell V. Buckal sekretion från mindre spottkörtlar i µlcm
-2

per min (medelvärde±standardavvikelse). 

  Före  0 min 30 min 60 min 

Experimentgrupp 12,7± 4,42 

 

18,19± 7,69 

 

15,8± 6,98 

 

15,42± 7,63 

 

Kontrollgrupp 11,74± 4,94 

 

16,68± 6,83 

 

14,42± 5,18 

 

14,42± 7,32 

 

 

Labial utsöndring: sekretionen var statistiskt signifikant högre i den experimentella 

gruppen än i kontrollgruppen vid 0, 30 och 60 min efter munsköljning (tabell VI). 
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Tabell VI. Labial utsöndring från mindre spottkörtlar i µlcm
-2

per min (medelvärde± 

standardavvikelse). 

 Före  0 min 30 min 60 min 

Experimentgrupp 4,73±1,59 6,55±2,33 5,90±2,26 6,3±2,34 

Kontrollgrupp 4,40±1,21 5,43±1,63 4,51±1,47 5,21±1,90 

 

Palatal utsöndring: sekretionen var statistiskt signifikant högre i den experimentella 

gruppen vid 0, 30 och 60 min efter munsköljning (tabell VII). 

 

Tabell VII. Palatal utsöndring från mindre spottkörtlar i µlcm
-2

per min (medelvärde± 

standardavvikelse). 

 Före  0 min 30 min 60 min 

Experimentgrupp 0,83±0,24 1,11±0,30 1,00±0,29 0,99±0,32 

Kontrollgrupp 0,89±0,19 0,94±0,39 0,92±0,35 0,89±0,30 

 

Ostimulerat helt salivflöde var för den experimentella gruppen 0,20±0,11 och 

0,27±0,18 ml per min före munsköljning och efter 60 min. För kontrollgruppen var 

motsvarande värden 0,18±0,13 och 0,16±0,12 ml per min. Flödeshastigheten 60 min 

efter munsköljning var statistiskt signifikant högre i den experimentella gruppen 

jämfört med kontrollgruppen. 

 

Långsiktiga effekter:  

Svårighetsgraden av muntorrhet för den experimentella gruppen var 5,1±2,0 och 

4,6±2,5 före behandling och efter 4 veckor. För kontrollgruppen var motsvarande 

värden 5,7±1,7 och 5,1±1,6. Svårighetsgraden av muntorrhet förändrades inte 

statistiskt signifikant efter 4 veckor. 

Salivflödeshastighet från mindre salivkörtlar ändrades inte statistiskt signifikant 

efter 4 veckor, se tabell III. 
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Tabell VIII. Salivflödeshastighet från mindre salivkörtlar. Medelvärde±standardavvikelse i µlcm
-2

per 

min före behandling och efter 4 veckor. 

 före Efter 4 veckor 

Buckalt  

experimentella gruppen 

 

kontrollgruppen 

 

Labial 

experimentella gruppen 

 

kontrollgruppen 

 

Palatal 

experimentella gruppen 

 

kontrollgruppen 

 

12,7±4,42 

 

11,74±4,94 

 

 

4,73±1,59 

 

4,40±1,21 

 

 

0,83±0,24 

 

0,89±0,19 

 

 

12,24±5,73 

 

11,74±4,94 

 

 

4,62±2,29 

 

4,69±1,77 

 

 

0,86±0,27 

 

0,76±0,17 

 

 

Ostimulerat helt salivflöde för den experimentella gruppen var 0,20±0,11 och 

0,25±0,15 före behandling och efter 4 veckor. Motsvarande värden för 

kontrollgruppen var 0,18±0,13 och 0,17±0,14. Salivflödet ändrades inte statistiskt 

signifikant efter 4 veckor. 

 

Negativa effekter 

Blodtrycket och hjärtfrekvensen ändrades inte. Biverkningar rapporterades inte under 

försökstiden i någon av grupperna. 

 

 

7. DISKUSSION 

Muntorrhet är ett vanligt symtom som sammankopplas med hypofunktion av 

spottkörtlar inducerad av övergående fysiologiska tillstånd, patologiska tillstånd eller 

som en bieffekt av läkemedelsbehandling eller strålning. Muntorrhet utvecklas 

nästan alltid efter förstörelse av spottkörtlar i samband med behandling av huvud- 

och halscancer med joniserande strålning. Vissa autoimmuna sjukdomar som 

Sjögrens syndrom har muntorrhet som symtom. Användning av läkemedel som 

antikolinerga, vissa antihistaminer och antidepressiva inducerar en minskning av 

salivutsöndring. Åldrande är en annan faktor som kan framkalla 

spottkörtelhypofunktion på grund av fysiologiska förändringar och/eller användning 
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av mediciner. Behandlingsmålen för patienter med torr mun är att lindra symtomen, 

att förhindra eller förbättra konsekvenserna av salivdysfunktion, och att behandla 

underliggande sjukdom. Ett antal behandlingar finns för att förbättra salivfunktionen 

såsom salivstimulerande och saliversättningsmedel med fluorid. Systemiska 

läkemedel som bromhexin och pilokarpin har testats som salivstimulerande medel.  

Pilokarpin (Salagen), är en icke-selektiv muskarinagonist som ökar salivsekretionen.  

Fem artiklar publicerade mellan åren 1994-2014 valdes ut för denna studie, två 

artiklar för utvärdering av effekten av fluor och tre artiklar för utvärdering av olika 

koncentrationer av pilokarpin för behandling av muntorrhet. 

Studie 1 (20) var en randomiserad, dubbelblind studie med två parallella grupper. 

Studien pågick i 12 månader, där registrering av karies gjordes efter 6 och 12 

månader. Totalt 55 patienter deltog i studien, av dessa föll 18 patienter bort. Artikeln 

visar på ett starkt samband mellan salivsekretion och karies. En ostimulerad 

salivflödeshastighet <0,1 ml/min visades ge ett positivt prediktionsvärde på 80 % och 

ett negativt prediktionsvärde på 75 %. I artikeln redovisas att detta innebär att 80% 

av patienter med ostimulerad salivflödeshastighet <0,1 ml/min kommer att utveckla 

minst en karieslesion per år trots fluorbehandling medan 75% av patienter med viss 

kvarvarande ostimulerad salivsekretion (>0,1 ml/min) och som använder fluorgel 

dagligen inte kommer att utveckla några karieslesioner. 

Studie 2 (21), en randomiserad klinisk prövning. En munvattenlösning med 

kaseinderivat tillsammans med kalciumfosfat (CD-CP) jämfördes med 0,05 % 

natriumfluorid. Munvattenlösningarna användes tre gånger dagligen under 12 

månader. 124 deltagare genomförde studien där 61 var i NaF gruppen och 63 i CD-

CP-gruppen. Kariesincidensen var något högre i NaF gruppen än bland de som 

använde CD-CP men skillnaden var inte statistiskt signifikant. Det genomsnittliga 

antalet förlorade tänder var högre i CD-CP-gruppen. Deltagarna med den högsta 

incidensen av tandförlust och antal förlorade tänder var de med Sjögrens syndrom i 

CD-CP-gruppen.  Godtagbar smak för CD-CP var högre än med NaF. Hay et al., 

(20), menar att godtagbar smak för CD-CP innebär att det skulle kunna användas för 

att fukta munnen under hela dagen, och det skulle kunna ha en klar fördel gentemot 

en fluoridbaserad beredning eftersom den lätt kan sväljas istället för att spottas ut. Då 

CD-CP inte är toxiskt finns det ingen klar anledning att begränsa dess användning till 

3 gånger per dag, som använts i denna studie. 

Studie 3 (22), studien var en placebokontrollerad, dubbelblind, randomiserad klinisk 

prövning.   Det var 40 friska personer från Brasilien som deltog i studien. De delades 

i 4 grupper slumpmässigt efter ålder och kön och fick olika koncentrationer lägst 0,5 

% och högst 2 % pilokarpin eller 0,9 % saltlösning. 2 % pilokarpinlösning var 

associerad med ökad känsla av salivflöde, medan de andra 

pilokarpinkoncentrationerna och saltlösning inte ändrade känslan av salivflöde. 

Pilokarpin munvatten inducerade en signifikant subjektiv förbättring av xerostomi 

och en objektiv dosberoende ökning av ostimulerat salivflöde utan negativa effekter 

på friska försökspersoner.  
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Studie 4 (23), dubbelblind, placebokontrollerad, överkorsningsstudie med upprepade 

mätningar. 33 patienter med huvud-hals cancer fick slumpmässigt antingen 

Salagentablett (5 mg pilokarpinhydroklorid), 3 eller 5 mg pilokarpinhydroklorid i 

form av sugtablett eller placebosugtablett i 10 dagar. Muntorrhet förbättrades 

subjektivt 3 timmar efter behandling hos 42,4% av patienter som fick 

placebosugtablett jämfört med 12,1% av patienter som fick Salagentablett och 63,6% 

och 69,7% av patienter som fick pilokarpin sugtablett 3mg respektive 5mg. Inga 

statistiskt signifikanta skillnader fanns mellan grupperna avseende subjektiv 

upplevelse av sveda i munnen eller talförmåga. Pilokarpin sugtablett visade sig ge 

snabbare subjektiv förbättring av muntorrhet än Salagentabletter. Även 

placebosugtabletter gav bättre subjektiv förbättring av muntorrhet efter 3 timmar än 

Salagentabletter. Subjektiva förbättringar i tecken och symtom på muntorrhet hos 

patienter kan bero på mekanisk stimulering och lokala effekter av sugtabletter.  

Studie 5 (24), studien var en dubbelblind, randomiserad kontrollerad studie. Den 

experimentella gruppen använde 0,1 % pilokarpinlösning (i 0,9% koksalt) som 

munvatten medan kontrollgruppen fick 0,9 % koksaltlösning som munvatten. 

Författarna menar att pilokarpin munvatten har en bitter smak, så att i studien 

användes saltlösning i stället för destillerat vatten för utspädning av ögondroppar 

med 2 % pilokarpinhydroklorid och som placebo eftersom det kan maskera den bittra 

smaken.  Svårighetsgraden av muntorrhet efter att ha använt 0,1 % pilokarpin var 

inte signifikant minskad jämfört med användning av 0,9 % saltlösning vid 60 min 

efter munsköljning, men labial och palatal sekretion från mindre salivkörtlar och 

ostimulerad hel salivsekretion ökade signifikant. Fyra veckors behandling med 0,1 % 

pilokarpinlösning gav inga statistiskt signifikanta effekter på muntorrhet eller 

salivsekretion jämfört med 0,9 % koksaltlösning. 

  

 

8. SLUTSATS 

Slutsatsen är att användning dagligen av 0,42 % fluoridgel verkar vara tillräckligt för 

att förhindra karies i stor utsträckning så länge viss salivsekretion finns. Patienter 

med ostimulerat salivflöde <0,1 ml/min hade efter 12 månader i genomsnitt 6,3±9,6 

karieslesioner jämfört med 1,8±4,9 vid ostimulerat salivflöde >0,1 ml/min. Patienter 

med stimulerat salivflöde <0,5 ml/min hade i genomsnitt 7,4±10,8 karieslesioner 

efter 12 månader jämfört med 2,2±4,3 vid stimulerat salivflöde >0,5 ml/min. 

Kaseinderivat med kalciumfosfat förebygger karies för personer med muntorrhet och 

kan vara ett alternativ till fluoridbehandling. 

 

Pilokarpin 0,1 % ökar sekretion från mindre spottkörtlar och ostimulerad hel saliv 

mer än 0,9 % saltlösning. Effektiviteten för att lindra subjektivt muntorrhet skiljde 

sig dock inte signifikant mellan lösningarna. 2 % pilokarpinlösning gav ökad känsla 

av salivflöde, medan en koncentration av 0,5 % pilokapin inte ändrade känslan av 
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salivflöde. Munsköljning med pilokarpinlösningar med 1 % och 2 % pilokarpin 

inducerade en betydande objektiv och subjektiv dosberoende ökning av salivflödet.  

 

Pilokarpin är effektivt för att lindra symtomen av strålningsinducerad muntorrhet och 

öka salivflödet. Patienter som tog 5mg pilokarpin sugtablett fick de bästa kliniska 

svaren för både säkerhet och effekt. Pilokarpin sugtablett ger en snabbare subjektiv 

förbättring av muntorrhet än Salagentabletter. 
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