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SAMMANFATTAT Orsaken till 
förändringar i munslemhinnan är 
ofta okänd. Förändringarna medför i 
många fall betydande besvär. Ett flertal 
behandlingsmetoder har därför utvecklats 
och evaluerats – behandlingar som syftar 
till att reducera eller eliminera symtom. 
Några av de undersökta metoderna är 
kryokirurgi, lingvalplatta i underkäken 
och behandling med salicylsyresprit.

Till specialisttandvården remitteras i betydande 
omfattning patienter med munslemhinneför-
ändringar förknippade med subjektiva symtom 
och som på ett påtagligt sätt påverkar patienter-
nas vardag [1]. För flertalet av dessa förändring-
ar är orsaken okänd, vilket gör kausalbehandling 
omöjlig. I stället har behandlingsmetoder utar-
betats med syfte att reducera eller eliminera 
subjektiva symtom, metoder vars effekt evalu-
erats [1].

Här redogörs för behandling av symtom rela-
te rade till lichen planus, tung- och munsveda 
och lingua geografica.

Lichenförändringar avlägsnas med kryokirurgi
Lichen planus medför förändringar som är pre-
valenta och för vilka det föreligger en rad etable-
rade åtgärder som vanligen leder till symtomfri-
het. Ibland kvarstår dock förändringar som är 
förknippade med objektiva och/eller subjektiva 
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symtom som inte helt elimineras trots långva-
rig lokal steroidbehandling. Alternativ som då 
kan tillgripas är avlägsnande av lichenföränd-
ringen. Detta kan genomföras kirurgiskt. Ett 
tillvägagångssätt som prövats och evaluerats 
av oss är kryokirurgi. Vi evaluerade 33 patien-
ter med buckal lichen som behandlats med ett 
slutet kryosystem. Efter en observationsperiod 
av 3–11 månader, medelvärde 6,9 månader, hade 
förändringarna, värderade med hjälp av en vi-
suell analog skala (VAS, där 0 mm innebär utläk-
ning och 100 mm oförändrad klinisk bild eller 
för sämring), reducerats från i genomsnitt 32 till 
10 mm (medianvärden från 27 till 3 mm) (figur 
1, 2). 

Lingvalplatta mot tung- och munsveda
Tung- och munsveda har ofta förknippats med 
burning mouth syndrome [3]. Kriterierna för 
detta syndrom exkluderar tillstånd där objektiva 
förändringar registreras. Ett stort antal patient-
fall tycks vara förknippade med rodnad på tung-
spetsen och tungimpressioner. Dessa fall synes 
också var klart mer prevalenta än där dylika 
förändringar inte föreligger. Oftast föreligger 
också en påtaglig palpationsömhet i tuggmusku-
laturen, vilket kan tyda på tunghyperaktivitet. 
Försök har tidigare gjorts att behandla liknande 
symtom med bettskena [4]. Vi har prövat en al-
ternativ behandling med en lingvalplatta i un-
derkäken (figur 3), som syftar till att omdirigera 
tungans aktivitetsmönster. Plattans konstruk-
tion tillåter att den kan bäras dygnet runt. 53 
patienter med tung- och/eller munsveda har be-
handlats med lingvalplattan. På frågan om plat-
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Figur 1. Status före kryokirurgi. Figur 2. Status efter kryokirurgi.
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tan avhjälpt symtomen var median-VAS-värdet 
64 mm och tredje kvartilvärdet (25 procent) 77 
mm. Tredje kvartilgränsen på frågan om plattan 
positivt påverkat patienternas »dagliga liv« var 
81 mm på en VAS [5].

Behandling av lingua geografica 
med salicylsyresprit
Lingua geografica är en prevalent förändring 
som normalt inte ger upphov till några besvär. 
Ibland kan dock påtagliga sådana föreligga, dels 
spontant, dels i samband med födointag. Det fö-
religger ingen allmänt erkänd behandling. Den 
nästan enda redovisade symtomlindrande be-
handlingen utgörs av lokal applicering av sali-
cylsyresprit [6]. En utvärdering har gjorts av 22 
patienter som fått behandling med salicylsyre-
sprit för att lindra symtom relaterade till lingua 
geografica. Behandlingsresultatet, bedömt en-
ligt VAS, var i medeltal 57 mm. Fyra patienter 
deklarerade total symtomfrihet (VAS=100 mm), 
ytterligare tre ett VAS-värde på 80 mm och där-
över samt ytterligare tre ett VAS-värde på 70 mm. 
Med tanke på att någon alternativ behandling 
veterligt inte föreligger bedöms resultatet som 
acceptabelt.
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Figur 3. Lingvalplatta på plats.

Figur 4. Lingua 
geografica 
som medfört 
årslånga på-
tagliga subjek-
tiva symtom.

Figur 5. 
Reducerade 
kliniska för-
ändringar och 
symtomfrihet 
efter lokalbe-
handling med 
salicylsyre-
sprit.
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