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VETENSKAP & KLINIK 

Små salivkörtlar finns utspridda i stora delar av 
den orala slemhinnan och utsöndrar ungefär en 
tiondel av den totala salivvolymen. Utsöndring
en varierar beroende på anatomisk lokalisation 
och studier på vuxna visar att körtlarna i kind 
och läpp har något högre sekretionstakt än kört
larna i gommen. 

Körtlarna producerar kontinuerligt ett sekret 
som skapar en skyddande barriär mot främman
de och sjukdomsframkallande substanser. Ge
nom studier på vuxna är det känt att körtlarna 
utsöndrar saliv som är rik på flera olika antimi
krobiella ämnen tillhörande det ospecifika och 
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det specifika immunförsvaret. De små körtlarna 
anses även i hög utsträckning bidra till salivens 
smörjande effekt, vilket troligen har stor bety
delse för vårt välbefinnande. 

Små salivkörtlar producerar drygt en tredje
del av salivens totala mängd immunoglobulin a 
(iga). iga är den vanligast förekommande im
munoglobulinen i saliv och tillhör det specifika, 
eller förvärvade, immunförsvaret och utsöndras 
som sekretoriskt iga (siga) från salivkörtlarna. 
Immunoglobulinet har visats vara en vital anti
mikrobiell komponent genom sin förmåga att 
agglutinera mikroorganismer och därigenom 
försvåra deras vidhäftning till vävnaderna i mun
hålan. Koncentrationen i blod och helsaliv är ål
dersrelaterad och är lägre hos förskolebarn än 
hos vuxna men stiger under uppväxtåren. 

Små salivkörtlar utsöndrar även en betydande 
del av olika glycoprotein, däribland muciner 
(muc5b och muc7), som tillhör det ospecifika 
immunförsvaret. muc5b är ett stort glycopro
tein med flera egenskaper, varav en central är att 
binda vatten, vilket påverkar salivens konsistens. 
muc7 och glycoprotein 340 (gp340) är mindre 
molekyler som binder ospecifikt till olika mikro

  AUTOREFERAT Vi behöver öka 
kunskapen om saliven från de små 
körtlarna hos den växande indi-
viden för att bättre kunna förutse 
risker för sjukdom. Denna avhand-
ling visar att salivflöde, antal aktiva 
körtlar och innehåll av vissa immu-
nologiska komponenter skiljer sig 
åt mellan barn, tonåringar och unga 
vuxna. 
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Saliv från små körtlar
skiljer sig åt hos de unga

»Körtlarna producerar kontinuerligt 
ett sekret som skapar en skyddande 
barriär mot främmande och 
sjukdomsframkallande substanser.« 
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organismer. Genom sin vidhäftningsförmåga till 
olika mikroorganismer är även dessa molekyler 
viktiga för försvaret i munhålan. Glycoproteinets 
egenskaper styrs till stor del av deras perifera 
strukturer, som består av olika kolhydrater. En 
viktig perifer komponent är sialinsyra som har 
avgörande betydelse för molekylens interaktion 
med omgivningen. 

Inga studier av unga växande individers sekre
tion med avseende på små salivkörtlars flöde och 
salivinnehåll tycks finnas i litteraturen. 

syfte
Den övergripande målsättningen med studier
na av de små salivkörtlarna har varit att öka de 
grundläggande kunskaperna om körtlarnas sek
retion hos den växande individen, främst med 
avseende på flöde och innehåll av olika immuno
logiska komponenter. Vidare söker avhandlingen 
svar på om det finns åldersrelaterade skillnader 
mellan barn och vuxna med avseende på sekre
tionen. 

använda metoder
För att studera eventuella åldersvariationer med 
avseende på flöde, antal körtlar per ytenhet (kör
teltäthet) och innehåll av olika försvarskompo
nenter, rekryterades 180 friska individer i följan
de åldersgrupper: 
n 3åringar 
n 14åringar 
n 20–25åringar

Aktuella slemhinneområden som undersök
tes var läpp (figur i) och kind. För beräkning av 
flödeshastighet och körteltäthet användes filter
papper som analyserades med hjälp av Periotron
metoden® respektive konventionell infärgnings
teknik (pas) (figur ii). För analys av salivens 
innehåll av olika typer av försvarskomponenter 
användes enzyme-linked immunosorbent assay 
(elisa) och enzyme-linked lectin assay (ella). 

avhandlingens studier
Delarbete I
Avhandlingsarbetet inleddes med att rekrytera 
90 slumpmässigt utvalda individer tillhörande 
någon av de tre åldersgrupperna för att studera 
salivflödet i läpp och kind. Även körteltätheten 
i slemhinnan hos de medverkande beräknades. 
Syftet med studien var att besvara följande frå
geställningar:
n Finns det åldersrelaterade skillnader i saliv

flöde från små körtlar i läpp och kind mellan 
förskolebarn, tonåringar och unga vuxna?

n Finns det skillnader i antalet aktiva körtlar i 
slemhinnan mellan åldersgrupperna? 
Salivflödesmätningarna visar att barn har 

lägre flöde från små körtlar i kindslemhinnan än 
vuxna. Inga åldersrelaterade skillnader kunde 
registreras för körtlarna i läppslemhinnan. Samt
liga åldersgrupper uppvisade däremot högre sa

livflöde från körtlarna i kinden jämfört med i 
läppen. Inga flödesskillnader med avseende på 
genus kunde noteras. Slutligen registrerades att 
barnen hade fler aktiva körtlar per ytenhet i läpp 
än de vuxna.

Delarbete II
Materialet i delarbete i utgjorde grunden för 
analyserna i delarbete ii. Syftet med studien var 
att beräkna mängden muciner (muc5b respekti
ve muc7) i läpp och kindsaliv hos de tre ålders
grupperna. Frågeställningarna i delarbete ii var: 
1. Finns det åldersrelaterade skillnader i mucin

mängd (muc5b och muc7)?

Figur i
Saliv samlades från små körtlar i läpp- och kindslemhinna hos 3-åringar, 
14-åringar och unga vuxna i åldrarna 20 till 25 år.

Figur ii
Antalet aktiva körtlar per ytenhet beräknades med 
infärgning av filterpapper som lagts på slemhinnan.



62 TANDLÄKARTIDNINGEN ÅRG 105 NR 7 2013

VETENSKAP & KLINIK Mikael Sonesson: Små salivkörtlars sekretion hos barn, tonåringar och unga vuxna

Figur iii
Koncentration av immunoglobulin A (IgA) i saliv från små körtlar i 
läppslemhinnan analyserad med hjälp av ELiSA. 
*3-åringarna uppvisade lägre koncentration än tonåringarna och de 
unga vuxna.

2. Finns det skillnader i mängden muciner i olika 
slemhinneområden?
Analyserna av materialet visar att barn och 

vuxna har jämförbara mängder av muc5b i saliv 
från läppkörtlarna, däremot uppvisade barnen 
mindre mängd muc7 i läppkörtelsaliven än de 
vuxna. Vidare hade endast ett fåtal individer, i 
samtliga åldersgrupper, detekterbara mängder 
av muc5b och muc7 i kindsaliven.

Delarbete III
Ytterligare 90 slumpvis utvalda individer i sam
ma åldersgrupper som i delarbete i och ii rekry
terades för att undersöka åldersrelaterade skill
nader i igakoncentrationen i läpp, kind och 
helsaliv. 

Resultaten visar att barn har lägre koncentra
tion av iga i saliv från små körtlar i läppen (figur 
iii). Däremot kunde inga åldersrelaterade skill
nader påvisas i kindsaliven. Barnen hade även 
längre igakoncentration i helsaliv än vuxna.

Delarbete IV
Materialet i delarbete iV härrör från samma indi
vider som i delarbete iii och avsikten vara att åter 
studera åldersrelaterade skillnader med avseen
de på ytterligare ospecifika immunkomponenter 
i saliv, gp340 och sialinsyra.
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Barn och vuxna hade jämförbara nivåer av gp
340 och sialinsyra i småkörtelsaliven, men bar
nen hade högre nivåer av gp340 i helsaliv. Hos 
vuxna sågs skillnader mellan olika slemhinne
områden med högre nivåer av gp340 och sialin
syra i saliv från kindslemhinnekörtlarna, jämfört 
med läppkörtlarna.

KonKlusioner
n Salivflöde och antal aktiva körtlar skiljer sig 

mellan åldersgrupperna. 3åringar har lägre 
flöde från körtlarna i kinden jämfört med ton
åringar och unga vuxna, medan antalet aktiva 
körtlar i läppslemhinnan är högre än hos vux
na. Innehållet av olika immunologiska kompo
nenter skiljer sig mellan åldersgrupperna med 
lägre koncentration av iga (specifika immun
försvaret) hos 3åringarna (läppslemhinnan) 
jämfört med tonåringar och vuxna. Däremot 
har barn liknande nivåer av muciner, gp340 
och sialinsyra (ospecifika försvaret) jämfört 
med tonåringar och vuxna. 

n Sekretionshastigheten och sekretionen av 
olika salivkomponenter varierar beroende på 
anatomisk lokalisation. Salivflödet är högre 
i kindslemhinnan jämfört med läppslemhin
nan hos 3åringar, tonåringar och unga vuxna, 
medan mängden muciner i saliv från kind
slemhinnans körtlar endast kunde detekteras 
hos ett fåtal individer. Vuxna har högre nivåer 
av gp340 i saliv från kindslemhinnan jämfört 
med läppslemhinnan. 

Betydelse
Det är angeläget att öka kunskapen om saliven 
från de små körtlarna hos den växande individen 
för att bättre kunna förutse risker för sjukdom 
hos såväl den friska patienten som hos den yngre 
medicinskt eller odontologiskt belastade patien
ten. Kunskapen om skillnader i salivsekretion 
mellan barn och vuxna är också viktiga att utre
da bland annat som eventuell förklaringsmodell 
för åldersvariationer i hur orala sjukdomstill
stånd mellan åldrarna uttrycks. Slutligen lägger 
avhandlingen grunden för utformandet av nya 
jämförande studier av yngre patienter med olika 
sjukdomspanorama och deras sekretion.

»… sekretionen av olika saliv-
komponenter varierar beroende 
på anatomisk lokalisation.«

*

Extra Professional tuggummi innehåller microgranulater som har en rengörande effekt 
och lämnar en känsla av rena och fina tänder. Dessutom innehåller Extra Professional 
xylitol, som bidrar till att hämma bakterietillväxten samt uppkomsten av karies.

För märkbart rena tänder.




