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VETENSKAP & KLINIK Fallbeskrivning: Snus & karies

tandläkartidningen årg 100 nr 6 2008

FALLbESKrIVNINg  Från flera 
håll i landet kommer rapporter om 
kariesskador som sätts i samband med 
bruk av tobaksfritt snus. Här presenterar 
författarna ett fall där en man gått över 
från vanligt snus till majsfiberbaserad 
snusersättning. Mannen var kariesfri 
men har efter frekvent användning av 
snusersättning fått rotkaries av varierande 
djup och utbredning i överkäksfronten.

anamnes
Patienten är en frisk, medicinfri 62-årig man som 
snusade i många år men slutade i början av 2007. 
Han gick då över till att sju–tio gånger per dag 
använda portionsprillor av majsfiberbaserad 
snusersättning – fritt från tobak och nikotin 
(Onico, Swedish Match). 

Mannen är sedan många år patient hos samma 
erfarna distriktstandläkare och han har regel-
bundet gått hos tandhygienist.

Vid undersökning i november 2006 var patien-
ten kariesfri i överkäksfronten. Han hade sedan 
tidigare kraftiga gingivaretraktioner men inga 
buckala fyllningar.

Status mars–april 2008
Vid undersökning hos distriktstandläkaren i 
mars 2008 (revisionsintervall 16 månader) kon-
staterades i överkäksfronten rotkaries av varie-
rande djup och utbredning buckalt på 13, 12, 11, 
21, 22 och 23. På 12 och 22 går skadorna troligen 
in till pulpan (figur 1 a och b). Däremot finns ing-

en emaljkaries, men emaljen är underminerad av 
karierat dentin i kavitetskanterna.

Palatinalt var överkäksfronten kariesfri och i 
övrigt visade inga andra tänder aktiva kariesska-
dor (figur 1 c). Detta status bekräftades ett par 
veckor senare på Odontologiska institutionen i 
Jönköping där bilderna togs.  

diskussion
Perioden under vilken den tobaksfria snusersätt-
ningen har använts och den placering portions-
prillorna har haft i munnen överensstämmer väl 
med tidpunkten för kariesskadornas uppkomst 
och med deras läge.  

Onico snusersättning innehåller enligt för-
packningen: fiber av majs, vatten, fuktighetsbe-
varande medel (E422), smakförstärkare (kok-
salt), aromer, surhetsreglerande medel (E500) 
färgämne (E150c). På förpackningen uppges 
även att produkten kan innehålla spår av spann-
mål som innehåller gluten. 

Swedish Match beskriver på sin webbplats att 
Onico innehåller mycket små mängder socker 
som finns naturligt i majs och att största delen 
därmed är fruktos (Swedish Match, 2008). 

Det är väl känt att de enkla sockerarterna glu-
kos, fruktos och maltos åstadkommer ungefär 
lika stort pH-fall i plack som sackaros (Hansson 
och Ericson 2003 [1]).

Slemhinnelesioner hos dem som använder 
vanligt snus är välkända och ses i varierande om-
fattning hos de flesta snusare (Axéll 2000 [2]). 
Däremot har kariesskador på grund av nikotinin-
nehållande eller nikotinfritt snus inte beskrivits 
i litteraturen. 

Att det i det aktuella fallet är rotytorna som ka-
rierats men inte kronorna bör bero på att denti-
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Kan tobaksfritt 
snus orsaka karies?

Figur 1 a–c. 
a, b) I april 2008 
uppvisar över-
käksfronten grav 
rotkaries buckalt 
13, 12, 11, 21, 22 
och 23. 
c) Palatinalt ses 
inga kariesskador.
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nets kritiska pH är cirka 6,3 jämfört med emaljens 
som är cirka 5,5 (Hansson och Ericson 2003 [1]). 

Har någon av Tandläkartidningens läsare sett 
liknande kariesskador i samband med använd-
ning av tobaksfritt snus?

Finns det anledning till ökad observans? 

Gör-det-själv-bok 
för kritiska tänkare

➤I den värld vi lever i där 
termer som »evidens« och 
»kritiskt tänkande« flyger i 
luften och studsar som bol-
lar i en bättre Davis Cup-
turnering, behöver de flesta 
av oss hjälp att bygga vår 
egen stabila plattform för 
kritiskt tänkande. Detta är 
en gör-det-själv-bok som 
ger en sådan plattform.

Boken borde vara obliga-
torisk läsning och övning 
för alla oss som gör anspråk 
på åtminstone viss objekti-
vitet i vårt kritiska förhåll-
ningssätt.

Detta är den andra, 
omarbetade utgåvan av 
»Critical thinking«. För den 
första utgåvan fick Donald 
Brunette ett välförtjänt pris 
av det amerikanska medi-
cinjournalistsällskapet 
(American Medical Writers 
Association).

Ett extra läsvärt kapitel 
handlar om vetenskapens 
retorik. För att vara fram-
gångsrika måste dagens 
vetenskapare vara skickliga 
retoriker. För den som läser 
och ska tolka vetenskapliga 
resultat och utsagor gäller 
det att kunna skilja det ve-
tande som har skapats, från 
retorikens brus och oväsen.

Ett annat kapitel handlar 
om träffsäker sökning av 
kunskap på internet. Och 
det finns ytterligare ett tju-
gotal kapitel att fördjupa sig 
i. En exempelsamling med 
kommentarer är en extra 
tillgång.

I min översättning har 
boken titeln »Kritiskt tän-
kande: att förstå och utvär-
dera odontologisk forsk-
ning«.

Vem ska då läsa en sån 
här bok? Jag vet att det är 
en from förhoppning, men 
svaret är: alla.
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Majsfiberbaserad 
snusersättning, 

 Onico, misstänks 
i det patientfall 

som beskrivs i 
artikeln ha orsakat 

stora kariesangrepp.

Swedish Match:

Viktigt att tandläkarkollektivet 
uppmärksammar dentinskador
På Swedish Match tror man inte att det är 
någon enskild komponent i Onico som kan för-
klara uppkomst av dentinkaries. Men företaget 
ser allvarligt på de rapporter det tagit del av.

– Eftersom det kommit in ett antal (hittills fem) 
rapporter har vi tagit mycket allvarligt på pro-
blemet och är väldigt måna om att lösa gåtan. 
Med tanke på det stora antal portioner som säljs 
av Onico kan vi inte vara säkra på om det rör 
sig om enstaka patienter eller ett mer generellt 
problem, säger Freddi Lewin, specialist på can-
cersjukdomar och medicinsk rådgivare på Swe-
dish Match.

Undersökningar pågår i Malmö, Göteborg 
och Halmstad i syfte att förklara orsaken till 
liknande skador som de som redovisas i fallbe-
skrivningen av Hansson, Koch och Törngren. 

– Det finns dock inga hållpunkter för att majs-
stärkelsen skulle orsaka att pH i placket sjunker 
på platsen för prillan. Tyvärr finns fortfarande 
många frågetecken. Vi är väldigt glada för att 
den här fallrapporten publiceras i Tandläkar-
tidningen. Det är viktigt att tandläkarkollektivet 
uppmärksammas på risken för dentinkaries sär-
skilt hos patienter som gått över till tobaksfritt 
snus och som har en känd bild med gingivala 
retraktioner eller periodontit.  ek


