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 S jögrens syndrom (ss) och reumatoid 
ar trit (ra) är kroniska, systemiska, in-
flammatoriska, autoimmuna bindvävs-
sjukdomar som delar flera kliniska och 
patogenetiska karaktäristika. Sjögrens 

syndrom (ss) karaktäriseras av närvaro av lymfo-
cytära infiltrat i de exokrina körtlarna, huvudsak-
ligen tår- och spottkörtlar, och en gradvis immun-
medierad destruktion av spottkörtelvävnaden [1]. 
De klassiska manifestationerna och symtomen är 
relaterade till den försämrade tår- och spottkör-
telfunktionen. ss kan uppträda som en självstän-
dig sjukdom (primärt ss) eller sekundärt till an-
dra inflammatoriska bindvävssjukdomar, oftast 
reumatoid artrit (sekundärt ss) [2]. Reumatoid 
artrit (ra) karaktäriseras av inflammation i sy-
novialmembran och senskidor, nedbrytning av 
brosk och ben, muskelatrofi omkring de afficiera-
de leden, osteoporos i anslutande ben med därav 
följande leddeformiteter samt växthämning hos 
barn [3]. 

orala manifestationer  
vid sjögrens syndrom 
Diagnosen av ss beror i dag på de amerikansk-
europeiska klassificeringskriterierna som om-
fattar frågor beträffande ögon- och muntorrhet, 
kliniska test för bedömning av tår- och spottkör-
telfunktionen, läppspottkörtelbiopsi för lymfo-
cytära infiltrat, samt serologisk undersökning 
för närvaro av serumautoantikropparna anti-
ssa/ssb [4]. Diagnosen ss kräver att minst fyra 
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av de sex kriterierna är uppfyllda, och av dessa 
ska det vara förekomst av fokala lymfocytära in-
filtrat i läppspottkörtlarna och/eller närvaro av 
serumautoantikroppar som uttryck för autoim-
mun aktivitet [4]. 

Inflammatoriska förändringar  
i spottkörtelvävnad
Spottkörtelvävnaden karaktäriseras histopato-
logiskt av närvaro av fokala lymfocytära infiltrat 
organiserade omkring utförsgångarna [5, 6]. In-
filtraten består huvudsakligen av t-lymfocyter 
(80 procent), medan b-lymfocyterna utgör cirka 
20 procent [1]. t-lymfocyterna finns primärt i 
inaktiverad form och deras höga koncentration 
beror på en abnorm t-cellvandring från blodet 
(homing). Dessutom ses varierande grader av 
degenerativa förändringar som acinär atrofi och 
fibros [5, 6]. Graden av inflammation bedöms 
semikvantitativt med hjälp av ett härdpoängsys -
tem, där en härd utgör en ansamling av mer än 50 
lymfocyter. En härdpoäng fås genom summering 
av antal härdar per 4 mm2 spottkörtelvävnad i 
preparatet [6]. En härdpoäng på 1 eller däröver 
anses vara ett av de viktigaste fynden vid dia-
gnostik av ss [4]. Det har hittats samband mellan 
förekomst av lymfocytära infiltrat från härdar i 
läppspottkörtelbiopsier och förekomst av kera-
tokonjunctivitis sicca och serumautoantikrop-
par [7]. Förekomst av lymfocytära infiltrat från 
härdar är emellertid inte specifikt för ss, utan 
kan också ses hos andra sjukdomar, till exempel 
primär biliär cirros, hepatit C och myastenia gra-
vis [8]. 

Den underliggande immunpatologi och pato-
fysiologi som leder till nedsatt salivsekretion är 
fortfarande inte klarlagd. Som nämnts antas den 
lymfocytära infiltrationen från härden medföra 
irreversibel destruktion av spottkörtelparenky-
met. Men många gånger harmonierar graden av 
lymfocytär infiltration i läppspottkörtlarna inte 
med graden av nedsatt salivsekretion [9], vilket 
antyder att den nedsatta salivsekretionen i högre 
grad ska betraktas som resultat av en neurogen 
dysfunktion än av lymfocytmedierade struktu-

SAMMANFATTAT Bindvävssjukdomarna 
Sjögrens syndrom (SS) och reumatoid 
artrit (RA) delar flera kliniska och pato-
genetiska karaktäristika. Hos patienter 
med RA har flera studier påvisat en ökad 
förekomst av marginal parodontit, därför 
är det viktigt att denna patientgrupp går 
regelbundet på kontroll hos tandläkaren.
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rella vävnadsförändringar. Dessutom har man 
hittat till synes morfologiskt intakta acini och 
utförsgångar i periferin av de lymfocytära infil-
traten i läppspottkörtelbiopsier, fastän dessa pa-
tienter har betydligt nedsatt salivsekretion [10, 
11]. Det har också visats in vitro att receptorsy s-
temet på spottkörtelceller isolerade från patien-
ter med primärt ss är funktionellt intakt trots 
att dessa patienter in vivo har kraftigt nedsatt 
salivsekretion [12]. Andra undersökningsresul-
tat antyder att salivsekretionen hos patienter 
med primärt ss är hämmad på grund av att cir-
kulerande autoantikroppar blockerar de muska-
rinerga M3-receptorerna på spott- och tårkör-
telcellernas ytmembran [52, 13, 14]. Betydelsen 
av autoantikroppar för ss stöds ytterligare av att 
det har påvisats anti-ssa- och -ssb-anti kropp-
pro du ce rande celler i läppspottkörtlar hos pa-
tienter med primärt ss med dessa cirkulerande 
antikroppar [15]. 

Xerostomi och hyposalivation 
Xerostomi (subjektiv upplevelse av muntorrhet) 
är ett framträdande symtom hos patienter med 
ss och vanligtvis relaterat till en betydlig reduk-
tion av den ostimulerade helsalivsekretions-
hastigheten [16, 17]. Sialometri med mätning av 
den ostimulerade helsalivsekretionshastigheten 
ingår i diagnostik av ss, och en ostimulerad hel-

salivsekretionshastighet på ≤ 1,5 ml/15 min anses 
patologiskt låg, och benämns hyposalivation [4]. 
Mätning av den tuggstimulerade helsalivsekre-
tionshastigheten, som anses patologiskt låg vid 
värden på ≤ 3,5 ml/5 min, har relativt låg dia-
gnostisk sensitivitet (66 procent) och specificitet 
(56 procent), och ingår inte i klassifikationskrite-
rierna [4, 18]. Detta test är dock ofta användbart 
i bedömningen av spottkörtlarnas funktionella 
kapacitet hos enskilda patienter och i den fortlö-
pande kontrollen av sjukdomsutvecklingen. Man 
har visat att patienter med primärt ss med en 
ostimulerad helsalivsekretion på < 0,05 ml/min 
har en mer uttalad upplevelse av mun- och ögon-
torrhet, större grad av lymfocytär infiltration i 
läppspottkörtlarna och förekomst av se rum auto-
anti krop par. De har också fler systemiska sjuk-
domsmanifestationer, samt uppfattar sig i högre 
grad ha sämre hälsa jämfört med patienter med 
helsalivsekretion över 0,05 ml/min [17]. 

Xerostomi kan förekomma utan att salivsekre-
tionen är nedsatt, och omvänt. Således är upple-
velsen av muntorrhet också relaterad till föränd-

»De orala 
symtom och 
sjukdoms-
tillstånd som 
ses hos SS-
patienter är 
ofta följden 
av långvarig 
spottkörtel-
dysfunktion 
…«

»SS kan uppträda som en självständig sjukdom (primärt 
SS) eller sekundärt till andra inflammatoriska bind-
vävssjukdomar, oftast reumatoid artrit …«
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ringar i salivens proteinsammansättning, bland 
annat innehållet av de lubricerande muciner. Det 
är också viktigt att poängtera att speciellt barn 
och unga med ss sällan klagar över muntorrhet, 
och sialometri kan visa normal salivsekretions-
hastighet. ss hos barn och unga karaktäriseras 
däremot ofta av recidiverande svullnader av de 
stora spottkörtlarna, vanligast glandula parotis, 
och en utredning visar vanligtvis förekomst av 
serumautoantikroppar [19]. 

Selektiv mätning av salivproduktionen från 
gl. parotis, gl. submandibularis/gl. sublingualis 
och/eller de små spottkörtlarna kan bidra med 
viktig information om de enskilda spottkörtlar-
nas funktion och sammansättningen av den saliv 
de secernerar, men ingår inte i diagnostiken av 
ss. Mätning av den stimulerade salivsekretion 
från gl. submandibularis/gl. sublingualis antas 
vara mer användbar för tidig diagnostik av ss än 
parotis-sialometri, eftersom funktionen av de 
mukösa acini tycks bli påverkade tidigare än de 
serösa körtlarna [20]. 

Sialokemiska undersökningar har visat att pa-
tienter med primärt ss har högre koncentratio-
ner av natrium och klorid, men låga koncentra-
tioner av fosfat i helsaliv, parotissaliv och saliv 
från gl. submandibularis/sublingualis trots låga 
sekretionshastigheter [59, 20, 21]. De höga salt-
koncentrationerna har man funnit hos patienter 
med serumautoantikroppar och uttalad inflam-
mation i läppspottkörtelvävnaden, låga saliv-
sekretionshastigeter och hög karieserfarenhet 
(mätt på dmfs-nivå) [21]. Dessa fynd antyder att 
duktuscellernas förmåga att reabsorbera salter 
är försämrad, och detta kan vara orsakat av för-
ändringar i de neurogena signaleringsmekanis-
merna och/eller ändrad förekomst av involve-
rade transportproteiner [21]. Dessa kvantitativa 
och kvalitativa förändringar i saliven  föreslås 
vara användbara som potentiella markörer för 
graden av lymfocytmedierad spottkörteldys-
funktion hos patienter med primärt ss [22]. 

De resterande acinuscellernas funktion tycks 
emellertid vara intakt, eftersom de kan bilda och 
utsöndra en primärsaliv med normal samman-
sättning trots den lymfocytära infiltrationen och 
de strukturella förändringarna i spottkörtelväv-
naden. Sialokemiska analyser har alltså inte påvi-
sat avvikelser i amylasaktiviteten, koncentratio-
nen av totalt kalcium, totalt protein och kalium 
i hel- och parotissaliv eller i koncentrationen av 
prolinrika proteiner och staterin i stimulerad 
parotissaliv jämfört med friska kontrollpersoner 
[20, 21, 22]. Däremot har det visats att den pro-

telytiska aktiviteten av matrixmetalloprotiona-
ser som riktats mot extracellulär matrix har ökat 
i läppspottkörtelvävnad hos ss-patienter. Det 
antas medföra strukturella förändringar i körtel-
vävnaden och ändringar i kvantiteten och kvali-
teten hos muciner som bildas och utsöndras från 
dessa körtlar [23, 24]. Brist på muciner kan bidra 
till att förklara den uttalade muntorrhetskänslan 
hos ss-patienter, särskilt i de tidiga sjukdomssta-
dierna där gl. submandibularis/gl. sublingualis är 
mer påverkade än de serösa spottkörtlarna [20]. 

Åtskilliga proinflammatoriska cytokiner (så-
som interleukin (il)-6, -10, -12, -18, tnf-α [tumor 
necrosis factor-α] och b-cell activating factor 
[baff]),antas spela en central roll för ss [25].  
il-6 har visats vara korrelerat till både mun- och 
ögontorrhet [26]. 

Lymfom
Hos 25–66 procent av patienterna med primärt ss 
uppträder svullnader av de stora spottkörtlarna 
[27]. Det är särskilt gl. parotis som påverkas och 
svullnaden kan antingen vara unilateral eller bi-
lateral, recidiverande eller kronisk [27]. Svullna-
den beror ofta på en benign lymfoepitelial lesion, 
men kan övergå i en malign version. Prevalensen 
av malignt lymfom hos patienter med primärt 
ss är cirka 4 procent (relativ risk x 16) [28]. ss-
patienter som utvecklar en fast, persi sterande, 
unilateral svullnad i de stora spottkörtlarna bör 
utredas för närvaro av lymfom. 

Konsekvenser av nedsatt salivsekretion 
De orala symtom och sjukdomstillstånd som 
ses hos ss-patienter är ofta följden av långvarig 
spottkörteldysfunktion, det vill säga beroende av 
såväl kvantitativa som kvalitativa förändringar i 
salivsekretionen. De omfattar bland annat xero-
stomi, tal-, tugg- och sväljproblem, smakföränd-
ringar, karies, tanderosion och oral infektion, och 
är inte specifika för ss, men kan ses vid hyposali-
vation av annan etiologi, även om de ofta är mer 
markanta vid ss [29]. 

 
orala manifestationer  
vid reumatoid artrit
Marginal parodontit 
Marginal parodontit (mp) och ra är båda kronis-
ka inflammatoriska sjukdomar. mp karaktärise-
ras av inflammation i de parodontala vävnaderna 
och nedbrytning av tändernas parodontalliga-
ment, bindväv och ben. Vid båda sjukdomarna 
ses en stimulering av de inflammatoriska pro-
cesser som bland annat innebär  produktion av 
cytokiner som il-1 och tnf. De antas vara huvud-
ansvariga för nedbrytningen av de omnämnda 
vävnaderna. mp och ra delar därför flera kliniska 
och patogenetiska karaktäristika [3, 30, 31]. 

Flera studier har påvisat en ökad förekomst 
av mp hos patienter med ra. Det gäller för i stort 
sett alla åldersgrupper, det vill säga från unga till 

»SS hos barn och unga karaktäriseras 
… ofta av recidiverande svullnader 
av de stora spottkörtlarna, vanligast 
glandula parotis  …«
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medelålders [32–38]. Undersökningsresultaten 
kan inte förklaras utifrån andra kända riskfak-
torer som munhygien (plack), rökning, kön och 
hög ålder [34, 38]. En äldre studie [39] fann dock 
bättre parodontala förhållanden hos ra-patien-
ter. Undersökningen är från Sverige och redan 
då betraktades ra-patienter som parodontala 
riskpatienter och erbjöds ett profylaktiskt tand-
vårdsprogram. ra-patienterna hade således sig-
nifikant mindre plack och tandsten, vilket kunde 
förklara det bättre parodontala tillståndet hos 
denna grupp jämfört med kontrollpersonerna 
[39]. En stor populationsbaserad undersökning 
(US national Health and Nutrition Examination 
Survey, nhanes iii;1988–1994) visade att ra-pa-
tienter hade en tre gånger högre risk för att vara 
helt tandlösa och en två gånger högre risk för att 
ha mp [40]. 

Bakgrunden för sambanden mellan mp och ra 
är fortsatt oklara, men det kan finnas bakteriella, 
inflammatoriska och genetiska gemensamma 
drag hos dessa sjukdomar. Porphyromonas gin-
givalis (P. g.), en väldokumenterad periopatogen 
mikroorganism, har ett enzym som kan ombilda 
arginin i den parodontala bindväven till citrullin 
[41]. Citrullin framkallar en immunrespons och 
ökar förekomsten av autoantikroppar mot citrul-
lin (anti-ccp) [42]. Anti-ccp är mer specifik (98 
procent specificitet) för ra än reumafaktorer 
[43] och har befunnits korrelerad med förekom-
sten av antikroppar mot P. g. hos ra-patienter 
[44]. Anti-ccp har likaså hittats hos enstaka pa-
tienter med aggressiv parodontit som inte har ra 
[33]. Antikroppar mot P.g., Prevotella intermedia, 
Provotella melaninogenica och Bacteroides for-
sythus har också hittats i signifikant högre nivåer 
i serum från patienter med ra än hos kontroll-
personer [45].

Då mp och ra är kroniska inflammatoriska 
sjukdomar är det uppenbart att cytokiner och 
andra inflammationsmediatorer spelar en cen-
tral roll i patogenesen [46–52]. Det är dock fort-
satt oklart hur stora likheterna är i de immuno-
logiska parametrarna mätt på proteinnivå, det 
vill säga den mängd som cirkulerar i blodbanan 
[53–56], och på gennivå, det vill säga föränd-
ringar i genkompositionen och aktiviteten hos 
de gener som kodar för inflammationsmediato-
rerna [57–59]. Med tanke på den vällyckade bio-
logiska behandlingen av ra kunde man föreställa 
sig en liknande behandling av aggressiv mp, till 
exempel med utgångspunkt i en hämning av de 
kataboliska delarna av inflammationsprocesser-
na. Det har alltså påvisats att ra-patienter i be-
handling med biologiska preparat som hämmar 
proinflammatoriska cytokiner som tnf och il-1 
responderar med lindring av symtomen, mins-
kad bendestruktion och normaliserade nivåer av 
flera av inflammationsmediatorerna, men också 
att det finns en ökad risk för bakteriella infektio-
ner och tuberkulos [60]. ra-patienter i anti-tnf-

α-behandling har således mer gingival blödning, 
men man har inte funnit den ökade gingivala 
inflammationen associerad med motsvarande 
större klinisk fästeförlust eller ökade fickdjup 
[61]. Andra har dock visat att gingival blödning, 
klinisk fästeförlust och nivån i gingivalvätskan 
av tnf-α var lägre hos ra-patienter i anti-tnf-
α-behandling än hos ra-patienter som inte var 
i anti-tnf-α-behandling och friska kontrollper-
soner [62]. Dessa undersökningar pekar mot att 
en hämning av proinflammatoriska cytokiner 
kan visa sig ha en gynnsam effekt på parodon-
tiet, men antalet undersökningar är ännu för litet 
för att bekräfta eller utesluta om mp är bland de 
oönskade bakteriella infektionerna. Munhygien-
instruktion efterföljt av depuration och rotpla-
ning reducerar kliniska tecken och symtom på 
aktiv ra [63] samt alla kliniska parodontala pa-
rametrar jämfört med ra-patienter som inte fick 
parodontalbehandling [63, 64]. 

Xerostomi och hyposalivation
Förekomsten av sekundärt ss vid ra är cirka 
30 procent [65]. En undersökning av 636 ra-pa-
tienter (varav minst 7 procent med sekundärt ss) 
visade att 50 procent hade muntorrhetssymtom 
och cirka 17 procent hade nedsatt ostimulerad 
helsalivsekretion [66]. Histologiskt har man fun-
nit inflammatoriska förändringar i form av lym-
focytinfiltrationer i läppspottkörtlar hos ra-pa-
tienter liksom dem som ses vid ss [67]. Man har 
också visat att patienter med ra har signifikant 
lägre stimulerad salivsekretion från gl. subman-
dibularis jämfört med friska kontrollpersoner, 
medan däremot sekretionen från gl. parotis var 
normal [68]. Koncentrationen av prolinrika pro-
teiner och staterin i saliv från gl. submandibu-
laris har visats vara lägre hos ra-patienter med 
symtom på muntorrhet än hos ra-patienter utan 
dessa symtom och friska kontrollpersoner [68]. 

På grund av den ökade risken för att 
marginal parodontit och reumatoid 
artrit (RA) upp träder samtidigt är 
det viktigt att patienter med RA 
går regelbundet på kontroll hos 
tandläkaren. 

Parodontiets status följs noggrant 
vid registrering av plackmängd, 
blödning vid fickmätning, fickdjup 
och klinisk fästeförlust. Dessutom 
tas regelbundet röntgenbilder för att 
följa eventuella förändringar i ben
nivån, för att i tid kunna sätta in in

dividuell munhygien instruktion och 
nödvändig parodontalbehandling. 

Det kan också finnas ökad indika
tion för kompletterande antibiotisk 
behandling som ett led i parodontal
behandlingen, om de parodontala 
destruktionerna är omfattande. 

Slutligen är det viktigt att 
tandläkaren känner till patientens 
medicinering, förändringar av den 
och akti vi teten av RA, så att interval
let för kontrollbesöken kan anpassas 
individuellt.

FAKTA 1. TANDVÅRD AV PATIENTER MED REUMATOID ARTRIT

»MP karaktäriseras av inflammation i de parodontala 
vävnaderna och nedbrytning av tändernas parodon-
talligament, bindväv och ben.« 
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englisH summary
Oral manifestations in Sjögren’s syndrome and 
reumatoid artritis
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Sjögren’s syndrome (ss) and reumatoid artritis 
(ra) are the most common chronic, systemic, in-
flammatory autoimmune connective tissue disor-
ders. They share several clinical and pathogenetic 
characteristics and both affect the oral cavity. ss 
is characterised by lymphocytic infiltration of the 
exocrine glands, in particular the lacrimal and sa-
livary glands, leading to glandular hypofunction 
and symptoms of oral and ocular dryness. Im-

paired saliva secretion increases the risk of oral 
diseases like caries and oral candidal infections. 
ss may occur on its own (primary ss) or in as-
sociation with another inflammatory connective 
tissue disease, most frequently ra (termed secon-
dary ss). ra is characterised by inflammation of 
the synovium (synovitis), leading to destruction 
of articular cartilage and bone, atrophy of mus-
cles, osteoporosis and joint deformities. Several 
studies have shown that periodontal disease is 
more prevalent in patients with ra than in the ge-
neral population. The mechanisms behind the as-
sociation between ra and marginal periodontitis 
is yet not clarified, but may be related to mutual 
bacterial, inflammatory and genetic factors. 
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