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Icke-invasiv kontroll  
av cellförändringar  
i munslemhinnan

Kan icke-invasiva 
metoder ersätta 
vävnadsbiopsier?
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för publicering 17 juni 2021.

I dag finns flera icke-invasiva metoder för kontroll av potentiellt maligna 
förändringar i munslemhinnan, som alternativ till vävnadsbiopsier. 
Borstbiopsier för cytologisk analys med automatiserad diagnostik är  
en säker och kostnadseffektiv metod som skulle kunna användas  
i allmänpraxis och bidra till att minska prevalensen av oral cancer.
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Mun- och svalgcancer är betydligt vanligare än 
livmoderhalscancer, som minskat tack vare scre-
ening med icke-invasiva borstprover för cytologi 
och virusdiagnostik [1]. Med ett likartat system 
skapas förutsättningar för tandvården att bidra till 
ett minskat antal fall av munhålecancer [2]. I dags-
läget finns flera icke-invasiva metoder för kontroll 
av slemhinnor som alternativ till upprepade väv-
nadsbiopsier. Borstbiopsier för cytologisk analys 
med automatiserad diagnostik baserad på objek-
tiv djupinlärande förståelig artificiell intelligens är 
en enkel, säker, snabb och kostnadseffektiv metod 
som i dagsläget tycks bäst lämpad i klinisk praxis.

INTRODUKTION
WHO (World Health Organization) uppmanar 
i ”Oral cancer prevention and control – The ap-
proach of the World Health Organization resolu-
tion” medlemsstaterna att involvera odontologisk 
personal i ett nationellt program för tidig detektion, 
dia gnos och adekvat omhändertagande av mun-
hålecancer [3, 4]. 

I Sverige har Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR) tillsammans med företag och organisationer 
beviljats finansiering för ”innovationshub cancer” 
med målet att eliminera cancer som dödsorsak och 
göra Sverige världsledande genom att involvera ex-
pertis från skilda vetenskapsgrenar [5]. 

I Indien är munhålecancer den tredje vanligaste 
cancerformen med 9,1 fall per 100 000 [6], medan 
länder i Östeuropa återfinns på sjätte till fjortonde 
plats med 5,5 till 7,5 fall per 100 000. I Västeuropa 

sticker Frankrike ut med en prevalens om 6,3 på plats 
10, och i Sverige är prevalensen 6,2 per 100 000 fall 
av skivepitelcancer i läpp, tunga, munbotten, mun 
och i annan eller ospecificerad del [7].

Att upptäcka cancer i ett tidigt stadium är avgö-
rande för att kunna bota och ge patienten ett dräg-
ligt liv med acceptabel livskvalitet efter behandling.  
I Sverige saknar tandvården nationella riktlinjer för 
detta, men med tillgång till icke-invasiva metoder, 
huvudsakligen optiska och icke joniserade, med en 
sensitivitet och specificitet jämförbar med vävnads-
biopsier torde riskpatienter med potentiellt maligna 
munslemhinnelesioner (Potentially Malignant Oral 
Disorder, PMOD) effektivt kunna kontrolleras och 
antalet utvecklade cancrar sannolikt kunna redu-
ceras. PMOD:s är sjukdomstillstånd i den orala 
slemhinnan med förhöjd risk att utveckla cancer 
[8]. Orala leukoplakier (OL) tillhör denna grupp 
och har en global prevalens på cirka 2 procent [9].

Med ett säkert system skulle tandhygienister, på 
uppdrag av tandläkare inom allmäntandvården, 
kunna svara för nödvändiga kontroller och avlasta 
specialisttandvården. Det finns risker med uppre-
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pade vävnadsbiopsier med trauma, inflammation 
och DNA-skada som följd, med en högre frekvens 
av malign cellomvandling av OL [10–12]. Mekanisk 
skada underlättar också penetrering och absorption 
av virus samt reaktivering av latenta infektioner, 
vilket kan leda till malign celltransformation [13–15]. 

Syftet med denna artikel är att beskriva och disku-
tera ett antal icke-invasiva metoder som alternativ 
till vävnadsbiopsier som kan underlätta fortlöpande 
kontroller av PMOD. 

KLINISK UNDERSÖKNING UTAN SPECIFIKA 
HJÄLPMEDEL PLUS VÄVNADSBIOPSI
Att vid klinisk undersökning med blotta ögat be-
döma PMOD är svårt, speciellt om lesionerna är 
mindre framträdande. För att säkerställa en diag-
nos krävs en vävnadsbiopsi eller – vid förändringar 
i olika lokalisationer – flera (figur I a–c). Vävnads-
proverna skickas till oral patologi för diagnostik och 
baserat på utlåtandet beslutas om när, var, hur och 
av vem uppföljande kontroller ska ske. Patienter 
med PMOD kontrolleras inom specialisttandvår-
den med tanke på risken för tumörutveckling, vil-
ket kan kräva upprepade biopsier. Värdet av detta 
är oklart då en histopatologisk beskrivning och gra-
dering av dysplasi är subjektiv [16–19]. 

Flera studier rapporterar att det finns ett samband 
mellan graden av dysplasi och malign cellomvand-
ling, medan andra hävdar att det saknas ett samband 
[12, 20, 21]. Reibel 2003 rapporterade en frekvens 
av cancerutveckling av lesioner med oral dysplasi 
under 15 år på 3,9 procent. Vid svår dysplasi var an-
delen 6,8 procent, vid måttlig dysplasi 4,5 procent 
och 2,4 procent vid mild dysplasi, samt 4,5 procent 
vid hyperkeratos utan dysplasi. Detta visar på det 
oklara värdet av gradering av dysplasi för sannolik-
heten av progression till cancer [16].

ICKE-INVASIV DIAGNOSTIK
I en femtonårsstudie i Kerala i Indien undersökte 
utbildade hälsoarbetare visuellt vart tredje år mun-
slemhinnan hos tobaks- och, eventuellt, alkohol-
konsumenter, vilket resulterade i en minskning av 
cancerdödlighet. Den största reduktionen notera-

des i gruppen som deltog i fyra förutbestämda scre-
eningtillfällen. Patienter med misstanke om PMOD 
eller cancer skickades till specialistkliniker för di-
agnostik, vilket inkluderade vävnadsbiopsier [22]. 
Även Rethman et al (2010) fann att visuell screen-
ing kan reducera mortaliteten i munhålecancer, 
speciellt i en grupp av tobaksbrukare med eller utan 
samtidig alkoholkonsumtion [23]. 

Det finns i dag ett antal icke-invasiva optiska me-
toder som föreslagits som komplement till klinisk 
undersökning och vävnadsbiopsi. 

Fraktal dimensionsanalys 
baserad på digitala foton

Jäwert et al (2021) rapporterade 11,5 procent risk för 
OL att malignisera under nio år med en årlig trans-
formation om 3,5 procent där icke homogena OL med 
dysplasi lokaliserade till tungan löpte störst risk [21]. 
Vilka faktorer som styr detta är oklart, vilket skapar 
betydande svårigheter när prognosen ska bedömas. 
Men risken kan matematiskt estimeras med digi-
tal fraktal dimensionsanalys (FDA) av högupplösta 
digitala foton av lesionerna, vilket kan göras då OL 
har förgreningsmönster med fraktala egenskaper. 

Det har visat sig att de FD-värden som beräk-
nades av lesioner med dysplasi eller oral cancer är 
signifikant skilda från normal slemhinna. FDA är 
lätt att utföra på digitala bilder före och efter infärg-
ning med toluidinblått av området med lesionen. 
Infärgningen visar förändringens utbredning, och 
graden av avvikelse från det normala beräknas med 
FDA genom att jämföra opåverkad och förändrad 
slemhinna [24–26]. Emellertid är FDA beroende av 
en fotografisk avbildning vars kvalitet kan variera 
avsevärt, vilket gör metodiken osäker. 

Autofluorescensmetoder vid 
undersökning av munslemhinna

Mycket intresse har kommit att riktas mot vävnads-
fluorescens som hjälpmedel vid diagnostik.

Celler innehåller molekyler som fluorescerar 
när de exciteras av ultraviolett (UV) eller visuellt 
ljus av lämplig våglängd. Denna fluorescensemis-
sion, som härrör från endogena fluoroforer, är en 

Figur I a–c
a–b) Vävnadsbiopsi med 
stans. 
c) Vävnadsbiopsi med 
excision av förändring.

” Med ett säkert 
system skulle 
tandhygienister 
… kunna svara 
för nödvändiga 
kontroller och 
avlasta specia-
listtandvården.” 

a b c
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inneboende egenskap hos celler och kallas autofluo-
rescens. Förändringar som sker i vävnaden, fysio-
logiskt eller vid patologiska processer, resulterar 
i modifieringar av mängden och fördelningen av 
endogena fluoroforer. Ljusbaserade icke-invasiva 
diagnostiska tekniker kan detektera dessa ändringar 
i realtid, eftersom inga substanser behöver tillföras 
patienten och ingen fixering eller färgning av prover 
krävs för tidig upptäckt av till exempel PMOD eller 
oral cancer [27].

Den största fördelen med autofluorescenstekniker 
är att de kan utföras relativt enkelt på mottagningen 
och på medicinskt komprometterade patienter där 
vävnadsbiopsi är kontraindicerat. Teknikerna kan 
även användas för att definiera kirurgiska marginaler 
vid excision av en förändring och säkerställa radika-
litet. Med tillsättning av fotosensibiliserande medel, 
det vill säga exogena fluorescerande markörer som 
är kliniskt godkända, ökar vävnadens fluorescens 
vilket underlättar avgränsning av förändringen [27].

Visuell autofluorescensavbildning (VELscope®)
VELscope® är ett handhållet bildgivande instrument 
som registrerar fluorescens, och med en Vx Ima-
ging Adapter som använder en Apple iPod touch® 
kan digital avbildning göras. VELscope® sänder ut 
ett starkt blått ljus som absorberas av fluoroforer i 
slemhinnan och ger upphov till en intensiv grön au-
tofluorescens. Vid en förändring i vävnaden minskar 
fluoroforer och den emitterade autofluorescensen, 
varför skadad vävnad generellt ser annorlunda ut än 

frisk vävnad (figur II a–c). Den utsända fluorescen-
sen skyms emellertid av reflekterat vitt ljus och ex-
citationsljus och kan inte ses med blotta ögat, men 
med filtrering blir fluorescensen synlig. 

Problemet är att såväl PMOD som tidig cancer 
avbildas mörkare, precis som vävnad som är föränd-
rad utav helt andra anledningar. För kliniker med 
lång erfarenhet kan undersökning ge vägledning, 
men inte med säkerhet användas för att bedöma 
förekomst av patologi. 

Metoden har en sensitivitet om 76 procent och 
en specificitet på 66 procent. På grund av det höga 
antalet falska positiva svar anses inte VELscope® 
vara ett alternativ till vävnadsbiopsier. Trots detta 
anser WHO att VELscope® är effektivt vid uppfölj-
ning av PMOD [28, 29].

Digital autofluorescensavbildning
Vid autofluorescensavbildning exponeras slem-
hinnan för strålning i ett våglängdsintervall mel-
lan nära ultraviolett och grönt ljus, och fluorescerar 
med grönt ljus. Precis som med VELscope® visua-
liseras utbredningen och påverkan på vävnaden 
genom att förändringar har lägre fluorescens-in-
tensitet och en mörkare grön färg [27, 30]. Färgför-
ändringen vid PMOD och cancer beror på förlust 
av kollagen i epitelets underliggande stro ma, vilket 
föregår invaderande tumörväxt [27].

Skillnaden mellan VELscope® och digital au-
tofluorescensavbildning är att den fluorescens som 
uppstår i vävnaden avbildad med digital kamera 
kan jämföras med ett referensmaterial av normal 
slemhinna. Undersökningen blir därmed mer ob-
jektiv jämfört med VELoscope®, som är helt bero-
ende av erfarenhet. 

Att en förändrad vävnad avgränsas från den 
normala genom sin mörkare nyans betyder inte 

Figur II a–c
a) Inspektion med fluorescerande 
ljus (Velscope®). Enkel och smärtfri 
undersökning; patienten kan uppleva 
en lätt värmeökning. Skyddsglasögon 
används. 
b) Skivepitelcancer höger underläpp. 
c) Vid undersökning med fluorescerande 
ljus syns tydligt en skillnad i vävnadsvolym. 
VELscope® sänder ut ett starkt blått 
ljus som absorberas av fluoroforer i 
slemhinnan och ger upphov till en intensiv 
grön autofluorescens. Vid en förändring 
i vävnaden minskar fluoroforer och den 
emitterade  autofluorescensen, varför 
påverkad vävnad blir mörkare. 

” Undersökning med optiska metoder framkallar 
ingen vävnadsskada, men det återstår att visa att 
metoderna är kliniskt användbara och tillförlitliga …” 

a

b
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att det finns någon självklar koppling till PMOD 
eller cancer, och därmed är inte heller enbart di-
gital autofluorescensavbildning ett alternativ till 
vävnadsbiopsi [27, 31].

Autofluorescensspektroskopi
Autofluorescensspektroskopi utreder förändring-
ar på subklinisk nivå. Systemet består av en ljus-
källa som laddar vävnaden via en optisk fiber. Den 
fluorescens som emitteras av vävnaden tas sedan 
upp med en optisk fiber som appliceras mot slem-
hinnan. Den registrerade fluorescensen kan spa-
ras ner på en dator för matematisk spektralanalys, 
som är mer objektiv och har en högre sensitivitet än 
enbart visuell bedömning av bilden. Vid en slem-
hinnelesion visar spektralanalysen skillnaden i flu-
orescensintensitet mellan normal och påverkad 
slemhinna. I daglig praxis utreds kliniskt synliga 
förändringar och det är inte möjligt att på varje pa-
tient skanna munhålan för att utesluta förändring-
ar på molekylär nivå. 

Tidig upptäckt av PMOD och maligna lesioner är 
det mest effektiva sättet att förbättra canceröver-
levnad. Tanken med visuell/digital fluorescens-
avbildning och autofluorescensspektroskopi är att 
vara enkla icke-invasiva tekniker för att tidigt kunna 
identifiera orala neoplasier och dess utbredning. 
Undersökning med optiska metoder framkallar 
ingen vävnadsskada, men det återstår att visa att 
metoderna är kliniskt användbara och tillförlitliga 
när det gäller att påvisa PMOD och cancer [27, 31].

Optisk koherenstomografi 
Optisk koherenstomografi (OCT) är en icke-inva-
siv avbildningsteknik som möjliggör bedömning 
av morfologiska förändringar i såväl mjuk- som 
hårdvävnad [32]. 

OCT använder laserljus i nära infraröda områ-

det och konstruerar högupplösta, flera millimeter 
djupa, mikroskopiska tvärsnittsbilder av det aktu-
ella området utan någon kontakt mellan patienten 
och apparaturen [33]. Tidigare studier har visat att 
med OCT är det möjligt att bedöma epitel, basal-
membran och subepitelial vävnad makroskopiskt 
vid såväl friskt tillstånd som vid malignitet [34, 35]. 

Med sitt penetrationsdjup och sin höga upplös-
ning kan OCT fungera vid undersökning av mun-
slemhinna snabbt och enkelt [36]. Avbildningen 
och tolkningen av bilderna är dock subjektiv och 
helt beroende på utförarens kompetens [34, 35]. 
Med hjälp av artificiell intelligens och bildanalys 
kan tolkningen förenklas [37]. För tillfället är det 
huvudsakliga användningsområdet för OCT inom 
ögondiagnostik, men kan användas vid undersök-
ningar av nästan hela kroppen inom så skilda om-
råden som tänder och hud (figur III). 

Även om OCT är relativt lätt att utföra och är att-
raktiv som metod för diagnostisk och uppföljande 
kontroller behövs det ytterligare utveckling för att 
denna bildteknik ska bli ett alternativ till vävnads-
biopsi [38]. 

Med polariseringskänslig (PS) OCT som drar 
fördel av det faktum att flera material och vävnader 
kan förändra ljusets polarisationstillstånd och lägga 
till ytterligare en kontrastkanal, tillhandahålls mer 
kvantitativ information och därigenom kan osä-
kerheten vid bildtolkningen som finns med OCT 
reduceras och minimala förändringar i munslem-
hinnan påvisas in vivo. 

PS-OCT har hög sensitivitet och noggrannhet 
när det gäller att detektera dysplastiska föränd-
ringar och cancer i tidigt stadium, och kan även 
användas för att visualisera tumörmarginaler vid 
kirurgi. PS-OCT har testats i en pilotstudie på möss 
för sekventiell avbildning av experimentellt fram-
kallade förändringar i munslemhinnans stroma vid 

Figur III
OCT-bild visar 2 mm djup 
avbildning av fingertoppen. 
De olika hudlagren, 
epidermis, dermis och 
hypodermis, syns i 
bilden tillsammans med 
svettkörtelutförsgång.
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normal slemhinna, vid hyperplasi och vid dysplasi 
samt vid förstadium till cancer. Kliniska studier får 
visa om PS-OCT är att rekommendera för klinisk 
avbildning av orala vävnader [38, 39].

Ramanmetoder 
Ramanspektroskopi är en teknologi för optisk dia-
gnostik i realtid som kan användas för kvantifiering 
av mängden molekyler associerad med tumörut-
veckling i biologiska prover. Med tekniken går det 
att se biologiska processer som sker på cell-, mo-
lekylär- och DNA-nivå, till exempel förändringar 
i aminosyrasekvenser och i proteinmönster. Sig-
nalerna är svaga och tolkningen kräver omfattan-
de kunskap och erfarenhet samt är starkt beroende 
av metoder för analys och statistiska beräkningar 
för att extrahera informationen. 

Ramanstudier för att detektera muncancer eller 
de viktigaste molekylära markörerna, proteiner, 
aminosyror och betakaroten, visar hög sensitivitet 
och specificitet [40]. Tumörgränser vid kirurgi är av 
betydelse för att uppnå radikalitet och kan identi-
fieras med analys av skillnaden i vattenhalt mellan 
normal vävnad och tumörvävnad [41]. Ramanspek-
troskopi har även visat sig fungera vid klassificering 
av PAD-verifierade broskbildande tumörer [42]. 

Intresset för användning av Ramantekniker vid 
såväl klinisk undersökning som vid kirurgi ökar, 
vilket ställer krav på anpassning av tekniken [43, 
44]. De system som används i dag på klinikerna är 
mestadels spektroskopiska, handhållna bildgivande 
system [45] eller endoskopiska [46].

Cytologisk analys av borstbiopsi
Alla de ovan listade icke-invasiva metoderna bygger 
på avbildning i direkt anslutning till patienten, vil-
ket ställer krav på lokal tillgång till instrumentering 
och personal att hantera densamma. Metoder som 
baseras på extern avbildning av biopsiprover und-
viker detta, då prover kan transporteras dit teknis-
ka resurser och kompetens finns, vilket är en fördel 

för att till en rimlig kostnad kunna erbjuda likvär-
dig hälsovård även i mindre tillgänglig landsbygd.

Deurling et al 2019 analyserade och jämförde 
1 352 borstbiopsier tagna för cytologisk diagnostik 
med samma antal patologiska-anatomiska analy-
ser av vävnadsbiopsier av orala lesioner. Resultatet 
visade klart att vätskebaserade borstbiopsier för 
cytologisk diagnos har hög sensitivitet (95 pro-
cent) och specificitet (85 procent) och författarna 
konkluderade att borstprover är fullt pålitliga för 
diagnostik av neoplasier i munhålan [47]. Således 
framstår borstbiopsier med dagens teknik som ett 
tillförlitligt alternativ till incisionsbiopsier för att 
diagnostisera cellförändringar [48–50].

Från PMOD eller förändringar som misstänks 
vara cancer tas cellprover för cytologisk bedöm-
ning (figur IV). Cellerna överförs omedelbart till 
en transportbehållare och skickas till cytologiskt 
laboratorium där celler maskinellt överförs till ob-
jektglas och färgas enligt Papanicolaou. I ett för-
sta steg bedöms provet av en cytologassistent som 
markerar förekomst av avvikande celler följt av 
eftergranskning av en cytolog (figur IV a–b) [51, 52].

Vid vävnadsbiopsi, till skillnad från borstbiopsi, 
används lokalanestesi och vanligen suturering och 
är därmed mera resurskrävande och dyrare. Båda 
metoderna kräver specialister för diagnostik, vilket 
är kostsamt och ett hinder för att införa systemet i 
stor skala. Emellertid öppnar tekniker baserade på 
AI möjligheter att radikalt sänka analyskostnaden, 
snabba upp hanteringen och samtidigt öka den diag-
nostiska noggrannheten. I stället för manuell mikro-
skopisk analys skannas glasen in för digital analys. 
Via ett webbaserat gränssnitt kan den AI-baserade 
analysen manuellt också övervakas på distans [53]. 
Genom att integrera metoder för förklarande AI går 
det nu att erbjuda ett interaktivt verktyg för bästa 
möjliga diagnostik till en minimal kostnad [54, 55].

I pågående studier vid Folktandvården Region 
Dalarna och Falu lasarett samt Stockholm med 
medverkan från Karolinska institutet, Karolinska 
universitetssjukhuset och Centrum för bildanalys 
vid Uppsala universitet testas nu i allmäntandvår-
den tandhygienister och tandläkare som utförare 
av borstprover. Preliminära data visar att 99 pro-
cent av borstbiopsierna är möjliga att använda för 
diagnostik [56]. Provtagning skulle därmed rutin-
mässigt kunna göras i allmäntandvårdspraxis, och 
kanske även egen självprovtagning precis som vid 
screening för cancer i cervix som visat sig fungera 
väl [57]. Proverna skickas till ett laboratorium för 
provbearbetning och avbildning följt av AI-driven 
analys, som sedan via webbaserade gränssnitt en-
kelt kan nås via nätet och granskas av cytolog loka-
liserad på valfri plats [58].

Salivbaserade biomarkörer
Icke-invasiv diagnos av cancer är ofta nyckeln till 
effektiv behandling och patientöverlevnad. Saliven 

Figur IV a–b
Borstprov från lesion där 
PAD visat grav dysplasi samt 
HPV 16-infektion. 
a) Cytobrush för 
provtagning. 
b) Orala epitelceller från 
samma lesion som visar grav 
dysplasi. Oranga celler är 
hyperkeratiniserade ytceller 
där kärnan saknas. 
 Blå celler med hyper-
kromatisk kärna med 
lågt kärn-cytoplasmiskt 
förhållande tolkas som grava 
dysplastiska epitelceller. 
De dysplastiska cellerna 
är relativt oregelbundna i 
formen, elongerade, vilket 
brukar tyda på en pågående 
process där epitelceller 
förlorar sin cellpolaritet och 
cell–cellvidhäftning och får 
migrerande och invasiva 
egenskaper, en så kallad 
epithelial-mesenchymal 
transition. 

a b
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innehåller olika biomarkörer som signalerar sjuk-
dom och har stor potential för tidig cancerdiagnos-
tik med kostnadseffektiv och enkel insamling, lag-
ring, transport och bearbetning. 

En systematisk litteraturgenomgång [59] värde-
rade tidigare data avseende möjliga salivmarkörer 
för PMOD och oral cancer i såväl ostimulerad som 
stimulerad morgonsaliv, huvudsakligen helsaliv 
men även körtelspecifik saliv. Dessa tidigare stu-
dier visade att de flesta av de möjliga markörerna 
är proteiner. Författarnas konklusion var att en 
kombination av biomarkörer i saliv skulle kunna 
användas som screeningverktyg för att förbättra 
tidig upptäckt och diagnostisk säkerhet av PMOD 
och cancer. Emellertid krävs standardisering av 
salivuppsamling, bearbetning, lagringsmetoder 
och analysmetoder för standardisering av saliv-
biomarkörer. Likaså måste gränsvärden för olika 
salivbiomarkörer definieras för friska och för PMOD 
och oralcancer.

Den bästa möjligheten till diagnostisering i saliv 
bör baseras på en kombination av biomarkörspaneler 
efter standardisering av proceduren, som då skulle 
kunna användas som ett effektivt screeningverktyg 
för att förbättra tidig upptäckt och diagnostisk preci-
sion. Dessutom kan en kombination av biomarkörer 
med konventionell teknik ge additiva och kraftfulla 
diagnostiska möjligheter för tidig upptäckt av pre-
cancer- och cancer.

Baserat på dessa resultat kan forskare och kliniker 
nu gå vidare för att påvisa och utvärdera tillförlitliga, 
specifika och känsliga biomarkörer i saliv.

SAMMANFATTNING 
Cancer i munhåla och svalg är en av de vanligaste 
tumörerna i världen, med cirka 370 000 fall årligen 
och cirka 1 200 fall i Sverige [7]. Tidig upptäckt är 
avgörande för överlevnad och kan uppnås genom 
noggrann undersökning och utredning i samband 
med tandvård. 

Regel är att vävnadsprov tas för att säkerställa 
diagnos av potentiellt maligna förändringar och 
därefter krävs uppföljning under många år. Detta 
kan ske inom allmäntandvård, men för att detta ska 
vara hanterbart i daglig praxis krävs ett pålitligt och 
kostnadseffektivt system som är enkelt att inter-
agera med och lita på för beslutsstöd. 

Det finns i dag ett stort antal icke-invasiva me-
toder som skulle kunna vara ett alternativ till väv-
nadsbiopsier, vid initial undersökning och/eller vid 
uppföljande kontroller. Tyvärr kan flertalet av dessa 
system i dagsläget inte svara med tillräcklig säker-
het på förekomst av premaligna eller maligna till-
stånd, eller så är de inte anpassade för kliniskt bruk. 

Icke-invasiva borstbiopsier följt av cytologisk 
analys med automatisk karakterisering av PMOD 
med hjälp av djupinlärande artificiell intelligens är 
en objektiv, lätthanterlig, snabb och kostnadseffek-
tiv metodik för att påvisa malignitet. En studie av 

Folktandvården Dalarna och Stockholm, med tand-
hygienister och tandläkare som utförare, visar på 
att detta erbjuder en möjlighet att fortlöpande över-
vaka munslemhinneförändringar hos riskpatienter. 
Tandhygienister och tandläkare i allmänpraxis 
torde därmed kunna avlasta specialisttandvården 
och svara för nödvändiga fortlöpande kontroller av 
potentiellt maligna orala lesioner och därigenom 
bidra till att minska prevalensen av oral cancer.
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Cancer of the oral cavity and throat is one of the 
most common tumors in the world, with approx-
imately 370,000 cases a year. Indeed, in Sweden, 
about 1,200 cases are identified annually [7]. Ear-
ly detection is crucial for survival and can be ac-
hieved through careful examination in connection 
with dental care. Tissue samples are taken to ensu-
re diagnosis of potentially malignant changes and 
the patients are monitored for many years. The fol-
low-up can be performed at general dental practi-
ces, but to be manageable, responsible caregivers 
need a reliable simple interactive and trustful sys-
tem for decision support. Currently, non-invasive 
methods could be used as an alternative to biopsies 
but unfortunately, these are not easy to handle in 
daily clinical practice nor sufficiently reliable to de-
tect premalignant or malignant conditions. Non-in-
vasive brush biopsy combined with automatic cyto-
logical characterization using deep-learning-based 
artificial intelligence is an objective, manageable, 
fast and cost-effective method for detecting malig-
nancy-associated cells. A study at the Public Den-
tal Health Services in the regions of Dalarna and 
Stockholm, with dental hygienists and dentists, de-
monstrates that this is a promising approach to con-
tinuously monitor oral mucosal changes in at-risk 
patients. Dental hygienists and dentists in general 
practice could thus relieve specialist care and be re-
sponsible for the necessary continuous surveillan-
ce of potentially malignant oral lesions, and there-
by contribute to reducing early death in oral cancer.
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” Preliminära 
data visar att 
99 procent av 
borst biopsierna 
är möjliga att 
använda för 
diagnostik.”
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