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Innledning 
 

Dental karies kan forebygges ved et riktig kosthold og god oral hygiene. Sukrose, andre 

sukkerarter og fermenterbare karbohydrater er av kostholdets viktigste faktorer for utvikling 

av dental karies. Det dukker stadig opp nye alternative søtningsmidler på markedet. Disse 

søtningsmidlene er som oftest ikke-kariogene, og noen er hevdet å være antikariogene.  

 

Xylitol har tiltrukket seg svært mye oppmerksomhet som alternativt søtningsmiddel. Det er 

publisert hundrevis av artikler siden den første studien om xylitol ble utgitt rundt 1970. Dette 

avspeiles i resultatet av søket som ble foretatt i PubMed for studier til del I av denne 

litteraturstudien. Det er svært mye litteratur tilgjengelig om emnet. I del I var ett av 

inklusjonskriteriene at studiene skulle være yngre enn ti år. Dette ble gjort da tanken var at 

studiene skulle være oppdaterte. Det førte imidlertid til at viktige, store studier om 

sukkeralkoholer og xylitol som ble utført rundt 1970 og 1980, ble ekskludert.  

 

Etter veiledning fikk spesielt utvalgte studier plass i del II av denne litteraturstudien. Det førte 

til et langt mer nyansert syn på problemstillingen. 

Jeg vil rette en stor takk til professor Elin Giertsen og professor Alix Young Vik for god 

veiledning underveis i arbeidet med oppgaven. 
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Definisjoner 

 

Kariogen kost – Mat og drikke som inneholder fermenterbare karbohydrater som kan føre til 

pH-senkning i plakkvæsken til pH under ca 5,7 og dermed forårsake demineralisering av 

tannsubstans. 

Fermenterbare/forgjærbare karbohydrater – Karbohydrater som metaboliseres av 

plakkbakterier og forårsaker et pH-fall i plakkvæsken. 

Ikke-kariogent – Matvarer og drikke som ikke forårsaker pH-senkning i dentale biofilmer 

under pH 5,7. 

Antikariogent – Agens som hemmer demineralisering og/eller fremmer remineralisering av 

tannsubstans, og som dermed har en terapeutisk effekt mot karies. 

Antimikrobielt – Agens som dreper mikroorganismer eller inhiberer veksten av disse. 

Kariesprofylakse – Et system eller tiltak som tar sikte på å forebygge at karies oppstår eller 

progredierer. 
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1. Bakgrunn 

1.1 Dental karies 

Dental karies og marginal periodontitt er de mest dominerende infeksjonssykdommene i 

munnen, og begge har en multifaktoriell etiologi (1). Utvikling av karies er avhengig av 

tilstedeværelse av bakterier i form av biofilmer på tennene og karbohydater i kostholdet. 

Andre faktorer som emaljekvalitet, salivakvantitet og kvalitet, gener og tannmorfologi kan 

påvirke kariesutvikling. Denne oppgaven vil fokusere på årsaksfaktorene oral 

mikroflora/dental biofilm og kosthold med fokus på alternative søtningsmidler. 

Dental karies er både et resultat av og tegn og symptomer på en lokalisert kjemisk oppløsning 

av tannens overflate (2, 3). Denne kjemiske oppløsningen forårsakes av syrer fra 

mikroorganismer i den dentale biofilmen (= dentalt plakk, se nedenfor) som dekker det 

aktuelle tannområdet. Ved inntak av fermenterbare sukkerarter vil mikroorganismer i 

biofilmen metabolisere disse til syrer. Dette fører til et pH-fall i biofilmvæsken nær 

tannoverflaten. Under en «kritisk» pH-verdi på ca. 5,7 vil saliva og biofilmvæsken være 

undermettet med hensyn til hydroksylapatitt og overmettet med hensyn til fluorapatitt, som 

har lavere løselighet enn hydroksylapatitt. I dette pH-området vil kalsium og fosfat fra 

tannoverflaten gå i løsning, det vil si at tannoverflaten demineraliseres. Over tid kan det 

utvikles en «white spot lesion» som sees klinisk, og ved ytterligere mineraltap over tid kan det 

utvikles en kavitet. Destruksjonen kan ramme både emalje, dentin og sement. 

1.1.1 Oral mikroflora og dental biofilm 

Den orale mikrofloraen oppstår etter fødsel som en del av en naturlig prosess der eksponerte 

kroppsoverflater blir kolonisert (3). Mikroorganismene som etablerer seg, avhenger av det 

biologiske og fysiske miljøet. Mikrofloraen som etableres i munnen, har en variert 

sammensetning og består for det meste av både gram-positive og gram-negative bakterier 

samt sopparter. 

For å overleve i munnhulen er orale mikroorganismer nødt til å feste seg til en overflate for 

deretter å vokse (2). Dette kalles en dental biofilm og omtales i dagligtale som tannbelegg 

eller dentalt plakk. Ved tannfrembrudd dannes habitater for dentale biofilmer (3). Den orale 

mikrofloraen fortsetter å øke i diversitet inntil et stabilt samfunn, et «climax community», er 

dannet (3). Denne stabiliteten benevnes mikrobiell homøostase. I det mikrobielle samfunnet 

finnes en dynamisk likevekt mellom mikrofloraen og endringer i miljøet. Selv om det orale 

miljøet er selektivt med hensyn til hvilke mikroorganismer som kan etablere seg, er flere enn 

700 ulike bakteriearter identifisert i munnhulen. Mikroorganismene må ha godt feste for ikke 

å bli vasket bort med spyttet og svelget. Derfor er kolonisering av mikroorganismer på 

tannoverflater en forutsetning for kariesutvikling. 

1.1.2 Den økologiske plakkhypotesen 

En karieslesjon oppstår som et resultat av et skifte i økologi og metabolsk aktivitet i 

biofilmen. Dette er beskrevet i den økologiske plakkhypotesen (3, 4) og illustreres i figur 1. 

Det er viktig å påpeke at biofilmer som dannes og vokser på en tannoverflate ikke 

nødvendigvis fører til utvikling av en synlig karieslesjon. Biofilmer er imidlertid en 
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forutsetning for at en karieslesjon skal kunne oppstå. Organismene involvert i kariesutvikling 

kan være til stede uten symptomer på sykdom, men da i lave konsentrasjoner. Et høyt inntak 

av sukker og andre fermenterbare karbohydrater fører til økt syreproduksjon og miljøendring. 

Over tid vil dette gi gode vekstvilkår for acidogene og acidure bakterier, det vil si bakterier 

som kan produsere syrer og overlever i et surt miljø. Dette fremmer demineralisering av 

tannsubstans. 

Figur 1. Den økologiske plakkhypotesen (3, 4). 

 

 

1.1.3 Mutans streptokokker og Streptococcus mutans 

Et biofilmmiljø med høyt antall av acidogene og acidure mikroorgansimer er karies-

predisponerende (5). Et stort antall orale bakterier kan produsere syrer fra sukkere og 

fermenterbare karbohydrater (6). Likevel har mutans streptokokker (MS), deriblant 

Streptococcus mutans (S. mutans), fått en spesiell rolle når det gjelder synet på kariesutvikling 

og ved vurdering av kariesrisiko.  

Som vist i utallige in vitro studier med renkulturer av S. mutans har denne bakterien spesielle 

syreproduserende evner fordi pH blir svært lav ved fermentering av sukker (3). Allerede i 

1960 beskrev Fitzgerald og Keyes at monoinfeksjon av dyr med S. mutans førte til mer 

eksperimentell karies enn monoinfeksjon med en rekke andre bakteriearter i plakk (3).  

Under fysiologiske forhold er imidlertid bakteriene i biofilmen en del av et komplekst 

mikrobesamfunn. S. mutans isoleres ofte fra mennesker og brukes derfor i mange studier som 

markør for sykdom, selv om de faktisk ikke trenger å være et etiologisk agens. 

Syreproduksjonen som finner sted i dental biofilm, er ikke avhengig av tilstedeværelse av S. 

mutans (6, 7). Karies oppstår også uten at disse bakteriene kan påvises, og et høyt antall 

indikerer ikke nødvendigvis høy kariesrisiko (6, 7). Dette ble beskrevet i en studie utført på 

kariesaktive eldre kinesere med dårlig oral hygiene (7). Plakk med MS ga tilsvarende pH-

respons på sukrose som plakk uten MS (7). Studien viste også at både den mikrobielle 

sammensetningen så vel som syreproduksjonen i plakk etter sukrose-eksponering var lik for 

plakk som dekket klinisk friske tannoverflater og plakk som dekket kariøse rotlesjoner (7). 

Det er forsøkt å redusere antallet kariesassosierte mikroorganismer i plakk ved å benytte 

antibakterielle stoffer som klorheksidin og peptider og andre agens som probiotika og xylitol. 
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Slike tilnærminger til å endre økologien i plakk i et forsøk på å forebygge karies bruker ofte 

MS og/eller S. mutans i plakk og/eller i saliva som endemål. Mer spesifikke endemål som for 

eksempel antall nye karieslesjoner og progresjon eller remineralisering av allerede 

eksisterende lesjoner er brukt i langt færre studier. 

1.2 Kostholdets betydning for dental karies 

Kostholdet er en av flere faktorer som bidrar til kariesutvikling (8). Økologien i dentale 

biofilmer kan endres ved å redusere kostens innhold av sukkere og fermenterbare 

karbohydrater slik at syreproduksjonen reduseres. Dette vil redusere tiden for 

demineralisering og øke tiden for remineralisering. I tillegg til oral hygiene og fluorbruk, er 

kontroll av karbohydratinnhold i kosten en svært viktig faktor for å begrense forekomst av 

karies. Hyppige inntak av fermenterbare karbohydrater har vist seg å føre til høy 

kariesforekomst på populasjonsnivå (1). Det er imidlertid store intraindividuelle og 

interindividuelle forskjeller (8).  

1.3 Karbohydrater 

Det er sammenheng mellom fermenterbare karbohydrater i kosten og kariesutvikling (1). Det 

kariogene potensialet til matvarer er relatert til deres innhold av sukkere og andre 

fermenterbare karbohydrater. Både mengde og type fermenterbare karbohydrater, matvarenes 

sammensetning, konsistens og klebrighet, vaner for inntak av karbohydratrike matvarer og 

totalt sukkerinntak er viktige faktorer for utvikling av karies (1, 8). 

Mono- og disakkarider, for eksempel sukrose, fruktose, maltose, glukose og laktose omdannes 

av bakterier i dentale biofilmer til organiske syrer. Laktose medfører en mindre 

syreproduksjon og er mindre kariogent enn de andre sukkerartene (2). Tannoverflater dekket 

av biofilm blir demineralisert av syrene. 

Karbohydrater er den kvantitativt viktigste energikilden i kostholdet (9). Anbefalingene fra 

Helsedirektoratet er at sukker ikke bør overstige 10 % av det daglige energiinntaket. 

Stivelsesrike matvarer inneholder verdifulle næringsstoffer og fibre, mens sukker kun 

inneholder energi. Tall fra Helsedirektoratets rapport ”Utviklingen i norsk kosthold” fra 2012 

viste at 47 % av det totale energiinntaket kom fra karbohydrater, og at i gjennomsnitt 14 % 

kom fra sukker. Dette er en reduksjon fra 2004 da karbohydrater utgjorde 52 % av det totale 

energiintaket, hvorav 17 % kom fra sukker. 

1.3.1 Klassifisering av karbohydrater 

Den primære klassifiseringen av karbohydrater er basert på kjemi, som for eksempel grad av 

polymerisering (DP), type bindinger (alfa eller beta) og karakteristikker til de individuelle 

monomerene (10). Under gruppen sukkere finnes mono- og disakkarider og 

sukkeralkoholer/polyoler (10). For oligosakkaridene finnes undergruppene maltosakkarider 

og ikke-a-glukan oligosakkarider. For polysakkaridene har vi stivelse og ikke-stivelsesrike 

polysakkarider. Monosakkaridene glukose, fruktose og galaktose er byggesteiner for de 

naturlig forekommende di-, oligo-, og polysakkaridene. Polyolene er alkoholer av glukose og 

andre sukkere. De finnes naturlig i noen frukter, grønnsaker og bær og blir produsert 

kommersielt ved å bruke aldosereduktase til å konvertere aldehydgruppen på 
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glukosemolekylet til alkohol. Eksempler på sukkeralkoholer/polyoler er sorbitol, mannitol, 

laktitol, isomalt, maltitol, erytritol og xylitol. 

Stivelse er polymerer av glukose i varierende lengder, som for eksempel amylose og 

amylopektin (8). Kariogenisiteten til stivelse varierer avhengig av planteopprinnelse, inntatt 

mengde, hyppighet av konsumering og tilberedelse av maten. Stivelsesmolekylene 

gjennomgår under oppvarming og mekanisk tilberedning en rekke endringer kalt 

gelatinisering. Produkter med økt gelatinsiering er mer tilgjengelige for nedbryting av 

bakterier og har dermed et høyere kariogent potensial. 

1.4 Alternative søtningsmidler 

I den vestlige verden dukker det stadig opp nye ikke-kariogene søtningsalternativ til sukker 

(1). Disse kan deles inn i intense søtningsmidler og sukkeralkoholer, også kalt ”bulk 

sweeteners”, eller ikke-karbohydratsøtstoffer og karbohydratsøtstoffer. Intense søtningsmidler 

er ikke energigivende, mens sukkeralkoholene gir energi i ulik grad (8). Søtningsmidlene er 

som regel ikke-kariogene, og xylitol, erytritol og sakkarin hevdes å være antikariogene (11). 

Intense søtningsmidler er ikke kjemisk relatert til sukker (12). De blir tilsatt i små mengder til 

ulike produkter og tilfører ikke volum. Noen er flere tusen ganger søtere enn sukrose (5). 

Intense søtningsmidler blir ikke metabolisert av orale mikroorganismer og kan ikke forårsake 

karies. Andre ingredienser i matvaren, som sitronsyre og fosforsyre i leskedrikker, kan 

derimot forårsake dentale erosjoner. 

Sukkeralkoholene gir energi i ulik grad (8). De tilfører volum til mat eller drikkeprodukter 

(11). De ligner sukker i kjemisk struktur, og kan være fra 0,5 - 1,0 ganger så søte som 

sukrose. Mange finnes naturlig eksisterende i mat. En av ulempene med sukkeralkoholene er 

at de kun delvis absorberes i tynntarmen og kan i tykktarmen forårsake osmotisk diaré. Derfor 

anbefales en gradvis tilvenning, men de anbefales ikke til bruk for barn under 3 år. 

Ved bruk av sukkererstatninger må det og tas hensyn til andre forhold enn de kariologiske, 

som ernæringsmessige, toksikologiske, økonomiske og tekniske forhold (8). 

1.5 Sukkeralkoholer 

Sukkeralkoholer kalles også polyoler eller polyalkoholer (12). Disse er alkoholer av glukose 

og andre sukkere. De er hydrogenerte former av karbohydrater hvor karbonylgruppen 

(aldehyd eller ketogruppen) er redusert til en primær eller sekundær hydroksylgruppe. Et 

alditol er et polyol hvor aldehyd- eller ketogruppen i en åpen kjede av et monosakkarid er 

byttet ut med en hydroksylgruppe. 

Alle sukkeralkoholene er testet in vitro for fermentering av orale mikroorganismer og i 

dyreforsøk, og de klassifiseres som ikke-kariogene (13). Intraorale kariogene tester på 

mennesker har bekreftet at polyoler er ikke-kariogene.  

1.6 Xylitol 

Xylitol er en naturlig forekommende alditol med fem karbonatomer (12). Se figur 2. Xylitol 

er omtrent like søt som sukrose, og 1 g xylitol gir 2,4 kcal ved forbrenning, som er omlag 
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halvparten av det sukrose gir (14). Xylitol finnes naturlig i små mengder i frukt, grønnsaker 

og bær, og 5-15 g xylitol produseres daglig som del av menneskets metabolisme (15). Xylitol 

produseres kommersielt fra bjørketrær og andre trearter som inneholder polysakkariden xylan. 

Figur 2. Strukturformel til xylitol, pentan-1,2,3,4,5-ol, C5H12O5 (14). 

 

1.6.1 Xylitols antatte virkningsmekanismer 

Xylitol inhiberer vekst og metabolisme av ulike bakterier, men av de orale bakteriene er det S. 

mutans som er blitt best studert (14). De mulige antibakterielle effektene kommer blant annet 

av at xylitol er svært likt fruktose i kjemisk struktur (11). Xylitol transporteres av et 

fosfotranferasesystem som er ansvarlig for transport av fruktose, og det fosforyleres på den 

andre siden av cellemembranen. I fravær av enzym som kan bryte xylitol videre ned, 

akkumuleres xylitolfosfat inne i bakterien hvor den har en toksisk effekt. 

Det er foreslått at xylitol har en rekke effekter i tillegg til å redusere MS eller S. mutans i 

plakk og saliva. Det hevdes at xylitol har flere antibakterielle egenskaper, som at xylitol 

inhiberer syntese av uløselig glukan produsert av S. mutans, øker salivas bufferkapasitet, løser 

opp bindingen mellom S. mutans og tannoverflaten samt hemmer demineralisering og 

fremmer remineralisering av tannsubstans (11, 13, 14, 16). Noen hevder således at xylitol er 

antikariogent. 

1.6.2 Bruk av xylitol 

Xylitol ble introdusert som et alternativt søtningsmiddel fordi det ikke blir metabolisert av S. 

mutans eller dentalt plakk (11, 13). Xylitol ble tillat for bruk i mat- og drikkevarer i USA i 

1983 (16). Det produseres årlig over 10.000 tonn xylitol hovedsakelig til bruk i godterier og 

drikker uten sukker, i farmasøytiske produkter og i oral-hygiene produkter. 

Friske voksne tolererer uten bieffekter 10-30 g xylitol i en enkeltdose eller 70 g fordelt utover 

dagen. Barn mellom 3 og 17 år kan innta 10 g i en enkeltdose eller 50 g daglig (16). De 

vanligste bieffektene er osmotisk diaré, luft i mage-tarmkanalen og gastrointestinalt stress. 

Kroppen tilvennes imidlertid raskt, og dosene kan etterhvert økes uten symptomer. 

1.6.3 Utfordringer med studier om xylitol og tannhelse 

Det er god evidens for at xylitol er ikke-kariogent, og at bruk av xylitol er trygt (17). Noen 

studier har funnet en dose/frekvensavhengig antimikrobiell effekt på MS i dentalt plakk og 

saliva, men andre studier har ikke kunnet bekrefte disse funnene. Måten kariesdata er blitt 

inkludert i mange studier er blitt kritisert på grunn av utilstrekkelig studiedesign. 
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Noen MS stammer er vist å bli inhibert av xylitol og er xylitol-sensitive, mens andre ikke blir 

det og er således xylitol-resistente (18). Disse stammene mangler fruktose-

fosfotranferasesystemet som er ansvarlig for opptak av xylitol. Adaptering til xylitol kan 

forekomme ved hyppig eksponering for xylitol, og dette kan øke andelen xylitol-resistente 

MS i munnen. 

Svært mange av studiene om xylitol har foregått med xylitolholdige tyggegummier eller 

sugetabletter som administrasjonsform. Spørsmålet er derfor om de fordelaktige effektene 

kommer av xylitol i seg selv eller av økt salivasekresjon. Stimulert saliva har økt 

bufferkapasitet og gir bedre oral clearance (11, 12). Sammenlignet med tyggegummier med 

sorbitol og mannitol eller med kombinasjoner av xylitol og sorbitol, er tyggegummier med 

xylitol vist å ha en større effekt i enkelte studier, mens andre studier ikke har kunnet bekrefte 

disse funnene (16). 

1.7 Retningslinjer for bruk av xylitol for bedre tannhelse 

European Food Safety Authority (EFSA) kom i 2011 med en uttalelse om xylitol og 

tannhelse. Dette var en del av en vitenskapelig uttalelse vedrørende helsepåstander knyttet til 

sukkererstatningene xylitol, sorbitol, mannitol, maltitol, laktitol, isomalt, erytritol, tagatose, 

isomaltulose, sukralose og polydekstrose (19). Påstandene handlet om deres rolle i 

vedlikehold av tennenes mineraliseringsgrad ved å redusere post-måltids glykemisk respons. 

Det ble konkludert med at xylitol som sukkererstatning har en positiv fysiologisk effekt for 

vedlikehold av tannemaljen ved å redusere antall syreangrep og dermed tiden for 

demineralisering. Det var forutsatt at xylitol ikke ble kombinert med erosive egenskaper i 

produktet. 

En del land har via tannhelseorganisasjoner og andre helseorganisasjoner tatt stilling til 

bruken av xylitol og andre polyoler for å forebygge dental karies og har begynt å utvikle 

retningslinjer for dette (18). Per i dag har ikke Norge retningslinjer for bruk av xylitol og 

andre polyoler for forebygging av dental karies. 
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3. Metode 

Dette er hovedsakelig en litteraturstudie med søk foretatt i den medisinske databasen PubMed. 

For bakgrunnslitteratur er og ulike lærebøker blitt benyttet. 

Oppgaven er tre-delt: 

I. Gjennomgang av 7 originalstudier og 2 oversiktsartikler etter spesielle 

inklusjonskriterier. 

II. Gjennomgang av artikler anbefalt av veilederne. 

III. Praktisk tilnærming til oppgaven om bruken av xylitol i Norge. 

3.1 Del I 

Søkeord benyttet i PubMed var; ”caries prevention”, ”dental caries”, ”sugar substitutes”, 

”sugars”, ”polylols”, ”polyalcohols”, ”sugar alcohols”, ”erythritol”, ”xylitol” og 

”sweeteners”. Søkeordene ble brukt alene og i ulike kombinasjoner.  

Søket startet bredt med utvalg av et stort antall artikler som omhandlet xylitol i en større eller 

mindre sammenheng. Av disse studiene ble noen benyttet i bakgrunnskapittelet. Disse kunne 

være eldre enn ti år gamle fordi det finnes svært mye forskning om sukkeralkoholer og 

tannhelse publisert i perioden 1970 til 1980. 

Inklusjonskriterier for studiene til gjennomgang i del I var: 

 

- artiklene skulle ikke være eldre enn ti år gamle 

- omfatte xylitol og tannhelse 

- studier med ulik administreringsform (tyggegummier, pastiller, sugetabletter, 

gummibjørner, munnskyllevann, oral sirup) 

- fortrinnsvis randomiserte kliniske studier 

 

Resultatdelen i del I er basert på 9 artikler - 7 originalstudier og 2 oversiktsartikler. Studiene 

er utgitt mellom 2005 og februar 2013. 

3.2 Del II 

Dette er artikler utvalgt og anbefalt av veilederne. 

3.3 Del III 

Som en praktisk tilnærming til oppgaven ble det forsøkt utarbeidet en oversikt over hvilke 

produkter som inneholder xylitol i Norge. Dette viste seg å være vanskelig da det foreligger 

lite informasjon om temaet. Fremgangsmåten og resultatene er likevel beskrevet i del III av 

oppgaven. 
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Del I 

4. Resultater - del I 

4.1 Oversikt over artiklene i del I 

En samlet oversikt over artiklene som er gjennomgått i del I er oppført i tabell 1 med tittel, 

årstall og type studie. Disse artiklene ble grundig beskrevet. 

Tabell 1. Artiklene som ble gjennomgått i resultatdelen i del I. Nummer 1 til 7 er originale 

randomiserte kliniske studier (RCT) og nummer 8 og 9 er oversiktsartikler (reviews). 

Nr. Tittel Årstall Type 

1 The effect of xylitol on the composition of the oral flora: A 

pilot study (20). 

2005 RCT 

2 Similarity of the effects of erythritol and xylitol on some risk 

factors of dental caries (21). 

2005 RCT 

3 Mutans streptococci dose response to xylitol chewing gum 

(22). 

2006 RCT 

4 Xylitol gummy bear snacks: a school-based randomized 

clinical trial (23). 

2008 RCT 

5 Xylitol pediatric topical oral syrup to prevent dental caries: a 

double-blind, randomized clinical trial of efficacy (24). 

2009 RCT 

6 Effects of xylitol mouthrinse on Streptococcus mutans (25). 2012 RCT 

7a 

7b 

 

Results from the xylitol for adult caries trial (26). 

Tooth-surface-specific effects of xylitol: Randomized trial 

results (27). 

2013 RCT 

8 Sugar alcohols, caries incidence and remineralization of caries 

lesions: A literature review (28). 

2010 Review 

9 Sugar alcohol sweeteners as alternatives to sugar with special 

consideration of xylitol (29). 

2011 Review 

 

4.2 Originalstudier 

 

Artikkel 1 

Hensikten med studien av Söderling og medarbeidere var å undersøke effekten av kortvarig 

bruk av xylitol på den mikrobielle sammensetningen av plakk og saliva (20). Tolv frivillige 

tannlege- eller medisinerstudenter i alderen 22-38 år deltok i denne randomiserte, dobbelt-

blindete overkrysningsstudien. Av disse hadde ni personer før studiestart påvisbar MS i saliva 

målt ved bruk av en kommersiell test (Strip mutans). 

 

Studien startet med en utvaskingsperiode i seks uker. Denne ble etterfulgt av to 4-ukers 

testperioder adskilt av en 4-ukers utvaskingsperiode. Alle forsøkspersonene deltok i to 

perioder hver. I en periode tygde de tyggegummier som inneholdt 65 % xylitol og i en periode 

tyggegummier som inneholdt 63 % sorbitol og 2 % maltitol (kontroll). De tygde to pelleter 

hver gang 3 ganger daglig i 5 min og fortrinnsvis etter måltider. Polyoldosen ble omtrent 6 



Har xylitol antikariogen effekt?  

14 
 

g/dag. I utvaskingsperiodene tygde de kontrolltyggegummier 2-3 ganger daglig. Deltagerne 

brukte ikke antimikrobielle medisiner, munnskyll eller andre xylitolholdige produkter i løpet 

av forsøket. De fikk utlevert fluortannkrem og opprettholdt deres normale kosthold og vaner 

for oral hygiene. Stimulert saliva og plakkprøver ble samlet fra hver forsøksperson før og etter 

hver testperiode. Deretter ble det foretatt profesjonell tannrengjøring av hver deltager.  

Antallet MS, totale streptokokker og laktobasiller i prøvene ble bestemt etter dyrking på 

spesifikke agarmedier, og totalt antall fakultative bakterier ble bestemt etter dyrking på 

blodagar. Av de personene hvor MS ble påvist under hele forsøket (18 uker), ble fem 

tilfeldige valgt for bestemmelse av antallet av 14 ulike bakteriearter i plakk ved såkalt DNA-

DNA hybridisering.  

Resultatene viste at plakkprøver tatt fra karies-utsatte flater viste en statistisk signifikant 

reduksjon i antallet MS etter bruk av tyggegummier med xylitol (p<0,01), mens det ikke var 

noen reduksjon etter bruk av sorbitolholdige tyggegummier (kontroll). MS i saliva viste ingen 

reduksjon i de to periodene. Antallet av de 14 bakterieartene i plakk som ble undersøkt hos 

fem personer, endret seg ikke i de to periodene. Med de begrensningene som denne 

pilotstudien hadde, ble det konkludert med at xylitolbruk reduserte antallet MS i dentale 

biofilmer, men påvirket ikke mikrobesammensetningen i plakk eller saliva generelt. 

 

Artikkel 2 

Hovedmålet med studien av Mäkinen og medarbeidere var å studere effekten av 6-måneders 

bruk av tabletter med erytritol, xylitol og sorbitol på tilstedeværelsen av MS i plakk og saliva 

og på plakkvekst (21). 

Ett hundrede og trettiseks høyskoleelever deltok i denne enkelt-blindete kliniske studien 

(deltagerne i kontrollgruppen visste at de var i kontrollgruppen). Deltagerene ble undersøkt 

ved baseline og etter 3- og 6-måneder med tablettbruk. De fikk beskjed hver gang om å la 

være å pusse tennene 36 t i forkant av undersøkelsen. Ved hver undersøkelse ble det registrert 

plakkindeks bukkalt på 1. og 2. molarer med score 0-5 (Quigley og Hein, 1962). Videre ble 

det tatt ‘site strip test’ av MS i plakk, plakkprøver fra interproksimalrommet på premolarer for 

labstudier, plakkprøver fra hele munnhulen for gravimetrisk analyse og ‘salivary strip test’ for 

MS (Strip mutans). Strip-testen som ble benyttet var Dentocult med klassifisering fra 0-3. 

Nivå 0-1 tilsvarte < 100.000 CFU/ml saliva, nivå 2 tilsvarte 100.000-1.000.000 CFU/ml 

saliva og nivå 3 > 1.000.000 CFU/ml saliva. Nivå 2 og 3 ble av produsenten ansett for å være 

høy og dermed en “risikoverdi”.  

Deltagerne ble delt inn i 4 grupper; en erytritol-, xylitol-, sorbitol- og en kontrollgruppe. Det 

ble utdelt tannkrem som inneholdt den samme polyoltypen som deltagerne tilhørte. 

Kontrollgruppen ble tildelt hverken tabletter eller tannkrem, men ble ellers behandlet likt ved 

alle undersøkelser. Deltagerne fikk beskjed om å suge eller tygge to tabletter 6 ganger daglig 

(12 tabletter/dag) etter hovedmåltider og mellommåltider og å bruke tannpastaen 2 ganger 

daglig morgen og kveld. Den estimerte daglige dosen polyoler fra tablettene var 6,72 g/dag og 

totalt ca. 7 g/dag inkludert tannpastaen. Resultatene er oppsummert i tabell 2. 
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Resultatene viste at etter 6 måneder var plakkindeksen hos gruppene som fikk erytritol og 

xylitol signifikant redusert i forhold til baseline. Det var ingen slike forskjeller i gruppen som 

fikk sorbitol eller i kontrollgruppen. Strip-test (Dentocult


) av MS i saliva viste statistisk 

signifikante lavere bakteriertall etter 6 måneder i erytritol- og xylitolgruppene sammenlignet 

med baseline, og differansen var tydelig allerede etter 3 måneder. Det var ingen slike 

endringer i de andre to gruppene. Strip-testen (Dentocult


) av MS i plakk viste også statistisk 

signifikant reduksjon hos deltagerne som fikk erytritol og xylitol, men heller ikke her var det 

statistisk signifikante endringer i sorbitol- eller kontrollgruppen. Etter 6 måneder var det en 

statistisk signifikant reduksjon i plakkmengden (mg) for erytritolgruppen og xylitolgruppen, 

men ikke for gruppene som fikk sorbitol eller kontrollgruppen. Denne studien konkluderte 

med at 6 måneders bruk av tyggetabletter og tannpasta som inneholder xylitol eller erytritol 

effektivt reduserte mengde plakk og tilstedeværelse av MS i plakk og saliva. 

 

Tabell 2. Resultater (gjennomsnittsverdier) ved oppstart og etter 6-måneders bruk av erytritol, xylitol, 

sorbitol og for kontrollgruppen som ikke brukte placebotabletter eller placebotannkrem i 6 måneder.  

 Erytritol 

(n=36) 

Xylitol 

(n=35) 

Sorbitol 

(n=36) 

Kontroll 

(n=30) 

Plakkindeks (score 0-5)    

Oppstart 2,87 2,86 2,28 2,64 

6 måneder  1,69*  1,71* 2,26 2,45 

     

Saliva mutans streptokokker  

(strip test, score 0-3) 

   

Oppstart 1,72 1,44 1,47 1,76 

6 måneder   0,62*  0,77* 1,38 1,47 

     

Plakk mutans streptokokker  

(strip test, score 0-3) 

   

Oppstart 1,91 1,71 1,85 1,66 

6 måneder   0,65*   0,80* 1,57 1,45 

     

Plakkmengde (mg)    

Oppstart 18,6      17,7 15,3 19,2 

6 måneder   13,0*   15,4# 15,2  16,4 

Statistisk signifikante lavere verdier enn ved oppstart; * p < 0,001; # p = 0,045. 

 

Artikkel 3 

Denne studien av Milgrom og medarbeidere så på sammenhengen mellom inntatt mengde 

xylitol og effekten på MS i plakk og ustimulert saliva hos voksne (22). Dette var en dose-

respons studie hvor xylitol ble administrert ved tygging av tyggegummi. Hypotesen var at 

nivået av MS ville synke både i dentale biofilmer og i ustimulert saliva som respons på økt 

konsentrasjon av xylitol administrert via tyggegummier over tid. 
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Plakkprøver ble tatt av deltagere som møtte initiale inklusjonskriterier (n=405), og de med 

CFU ≥ 104 MS/ml ble invitert til å delta (n=189). Av disse fullførte 132 personer 

innrulleringsprosedyrene. Gjennomsnittsalderen blant deltagerne var 35 år, fra 18-73 år. 

 

Deltagerne ble randomisert i fire grupper á 33 deltagere hvor tre grupper fikk tyggegummier 

med xylitol, og en gruppe fikk tyggegummier uten xylitol og fungerte som en kontroll. Alle 

skulle tygge tre tyggegummier 4 ganger daglig: kontrollgruppen G1 fikk tyggegummier med 

til sammen 9,38 g sorbitol/dag og 0,702 g maltitol/dag, testgruppen G2 fikk tyggegummier 

med xylitol tilsvarende 3,44 g/dag, testgruppen G3 fikk 6,88 g xylitol/dag, og testgruppen G4 

fikk 10,32 g xylitol/dag. 

 

Plakk fra den cervikale 1/3 av bukkale flater på alle tenner og ustimulert saliva ble samlet ved 

oppstart, etter 5 uker og etter 6 måneder. Etter 5 uker var det statistisk signifikant færre MS i 

plakk enn ved oppstart. Disse forskjellene var statistisk signifikante for G3 og G4, mens det 

var ingen statistisk signifikant endring i saliva MS. Etter 6 måneder var fortsatt nivået av MS i 

plakk 10 ganger lavere i de samme gruppene. Nivået av MS i saliva var etter 6 måneder 8-9 

ganger lavere enn ved oppstart. Disse forskjellene var også statistisk signifikante for G3 og 

G4. Det så ut til å være en platåeffekt mellom 6,88 g og 10,32 g xylitol/dag for reduksjonen 

av MS i både plakk og saliva. Gruppen som inntok 3,44 g xylitol/dag viste ingen reduksjon av 

MS i hverken plakk eller saliva. Denne studien demonstrerte en sammenheng mellom 

xylitolnivået og endringer i MS i plakk og saliva. 

 

 

Artikkel 4 

Hensikten med denne dobbelt-blindete kliniske studien av Ly og medarbeidere var å teste 

hypotesen om at 6-uker regelmessig inntak av gummibjørner med xylitol kan være effektivt 

for å redusere MS og laktobasiller i plakk hos skolebarn (23). Ett hundrede og femtifire 

skoleelever fra 1. - 5. klasse ble randomisert til tre ulike grupper: X16 (n=53) inntok 15,6 g 

xylitol/dag, X12 (n=49) inntok 11,7 g xylitol/dag, og M45 (n=52) inntok 44,7 g maltitol/dag. 

Gummibjørnene var pakket i ferdigpakker med enhetsdoser. De ble distribuert tre ganger 

daglig i skoletiden, og ingen gummibjørner ble sendt med hjem. Både forsknings- og 

skolepersonell samt testpersonene var blindet. 

Trenet forskningspersonell samlet plakkprøver fra den cervikale tredjedelen av bukkale flater 

på alle tenner fra barna ved oppstart og seks uker senere. Ingen spesielle instruksjoner ble gitt 

om tannpuss på prøvedagen. Etter seks ukers oppfølging ble det samlet inn plakk fra 97 % av 

barna. Totalt var 77 % av det totale antallet gummibjørner konsumert. Femten prosent av 

barna var ofte borte og hadde konsumert færre enn 50 % av sine gummibjørner, men 

fordelingen av disse barna var lik mellom gruppene. 

Ved oppstart hadde ca. 27 % av barna ikke målbare mengder av MS i plakket (<10² CFU/ml). 

Omlag 19 % av barna hadde MS i plakk ≥ 104CFU/ml, og blant disse hadde 7 barn (4,5 %) 

≥ 106CFU/ml. Det var ingen forskjell i gjennomsnittlig log10 MS mellom gruppene. Etter 

seks uker hadde alle gruppene en signifikant reduksjon av MS (p=0,0001) til tross for at en 
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respons på maltitol ikke var forventet. Gruppe X16 hadde en gjennomsnittlig reduksjon på 

1,13 log10, X12 en reduksjon på 0,89 log10 og M45 en reduksjon på 0,91 log10. Det var ingen 

signifikant forskjell mellom gruppene etter seks uker selv om barn med ingen målbar MS ved 

oppstart ble fjernet fra analysene. Konklusjonen fra studien var at 3 ganger daglige inntak av 

xylitolholdige gummibjørner med «terapeutiske doser» i over seks uker kan redusere plakk 

MS, og at høye doser med maltitol har samme effekt. 

 

Artikkel 5 

Målet med denne dobbelt-blindete randomiserte, kontrollerte kliniske studien av Milgrom og 

medarbeidere var å evaluere effekten på dental karies av xylitol applisert som oral sirup hos 

småbarn (24). Studien ble gjennomført på Marshall-øyene hvor «early childhood caries» 

(ECC), det vil si alvorlig småbarnskaries, er et stort helseproblem. Hypotesen var at 8 g 

xylitol/dag fordelt i to eller tre doser ville redusere insidensen av karieslesjoner med kaviteter 

etter frambrudd av melketenner sammenlignet med en kontrollgruppe. 

 

Barn i alderen 9 -15 måneder (n=100) ble inkludert i  studien. Barna ble tilfeldig inndelt i tre 

grupper. To grupper mottok 8 g xylitol/dag inndelt i enten to 4 g doser (gruppe Xyl-2x) eller 

tre 2,27 g doser (gruppe Xyl-3x), og en tredje gruppe som fikk en enkelt dose xylitol på 2,67 

g/dag fungerte som en kontroll.  

 

En innrulleringsperiode foregikk fra april til august. Etter innrullering begynte barna på en 5 

ukers ikke-behandlende observasjon hvor sirup ble gitt, og barna ble besøkt for å avdekke løs 

mage eller diaréproblemer. Så fulgte en tre ukers periode hvor barna ble gitt en dose xylitol på 

2,67 g/dag den første uken, for så å øke med en dose i uken, til målet på tre doser daglig. En 4 

ukers utvaskingsperiode fulgte for å være sikker på at xylitol ble eliminert fra kroppen før 

start av sirupinntak med xylitol. Deretter startet den 12 måneders lange sirupsperioden. 

Gjennomsnittlig eksponeringstid var lik for de tre gruppene. 

Det primære endepunktet for studien var rapporterte kariøse melketenner definert som 

karieslesjon med kavitet. Trente ansatte besøkte de deltagende familiene jevnlig og minst en 

gang i uken under hele forsøksperioden. En tannlege trenet i WHOs diagnostiske protokoll 

eksaminerte tennene visuelt. Tannlegen var alltid blindet for hvilken gruppe som ble 

undersøkt. 

 

Av de 100 barna som deltok fullførte 84 stykker. Barna tolererte dosen på 6 til 10 g 

polyoler/dag godt, og svært få rapporterte lakserende sideeffekter. Etter eksponering for 

xylitol i 10,5 måneder hadde 51,7 % av barna i kontrollgruppen kaviterte melketenner, versus 

41,6 % i Xyl-3x gruppen og 24,2 % i Xyl-2x gruppen. Sammenlignet med kontrollgruppen 

var antallet karierte tenner med kavitet signifikant lavere i både Xyl-2x gruppen (p=0,003) og 

i Xyl-3x gruppen (p=0,037). Insidensen for karierte melketenner var 2,2 for kontrollgruppen, 

0,66 for Xyl-2x-gruppen og 1,10 karierte tenner for Xyl-3x-gruppen. Konklusjonen for denne 

studien var at xylitolholdig sirup gitt 2 eller 3 ganger/dag med en total daglig dose xylitol på 8 

g forebygget ECC. 
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Artikkel 6 

ElSalhy og medarbeidere utførte en studie hvor hensikten var å måle effekten av 

munnskyllevann med xylitol på MS i saliva (25). Sytti gutter i alderen 10 til 12 år ble 

undersøkt, og de 50 med høyest bakterietall ble plukket ut til å delta videre i studien. De 

utvalgte barna ble tilfeldig inndelt i to grupper á 25 barn. 

 

Intervensjonsgruppen ble tildelt munnskyllevann med 20 % xylitol, mens kontrollgruppen 

fikk munnskyllevann med 16 % sakkarin. Barna skulle benytte munnskyllevann 5 ganger 

daglig i 4 uker. Etter munnskylling skulle det ikke inntas hverken mat eller drikke i løpet av 

de følgende 20 minuttene. Deltagerne ble instruert til ikke å endre sine vaner for oral hygiene. 

 

MS ble målt i tyggestimulert helsaliva ved oppstart og etter 4 uker. Bakterietallene ble inndelt 

i kategorier fra 1 til 4 for å indikere kariesrisiko. Nivåene beskriver tall som tilsvarer antall 

colony forming units (CFU) av MS per ml saliva hvor 1 < 104 CFU/ml, 2 = 104 - 

105 CFU/ml, 3 = 105 - 106 CFU/ml og 4 > 106 CFU/ml. I henhold til produsenten av 

bakterietesten vurderes en verdi på 1 og 2 å tilsvare lav kariesrisiko, mens en verdi på 3 og 4 

vurderes å tilsvare høy kariesrisiko. 

 

Ved oppstart var gjennomsnittsskår for MS 3,9 i begge gruppene. Etter perioden på 4 uker 

hadde xylitolgruppen et skår på 2,8, som var signifikant lavere enn for kontrollgruppen som 

hadde et skår på 3,8. Endringen for hvert subjekt etter 4 uker ble også evaluert. Etter 4 uker 

med bruk av munnskyllevann med xylitol hadde 76 % av deltagerne i gruppen lavere nivå av 

MS i saliva. Det ble konkludert at den bakteriostatiske effekten av 20 % xylitolmunnskyll 

ligner på andre xylitolprodukter, men at videre studier er nødvendige for å bekrefte både 

korttids- og langtidseffekter av xylitolmunnskyll. 

 

Artikkel 7a 

Denne artikkelen av Bader og medarbeidere rapporterte resultatene av «Xylitol for Adult 

Caries Trial» (X-ACT), en dobbelt-blindet randomisert kontrollert studie som hadde som 

formål å evaluere den kariesforebyggende effekten av xylitoltabletter hos kariesutsatte voksne 

(26).  

 

Det var 691 deltagere i alderen 21-80 år. Inklusjonskriteriene var tilstedeværelse av minst en 

krone- eller rotkavitet. Karieskriteriene var designet for å inkludere deltagere med risiko for 

nye lesjoner. I tillegg var det krav om minst 12 tenner med eksponert krone- eller rotoverflate. 

Deltagere ble ekskludert om de hadde flere enn ti tenner med karieslesjoner, type IV 

periodontitt, behov for antibiotikaprofylakse ved tannlegebehandling, historie med 

strålingsterapi mot hode eller nakke, planer om å flytte fra området de tre neste årene, alvorlig 

sykdom som ville interferere med deltagelsen, ikke hadde telefon eller om de mottok langtids 

antibiotikabehandling. Det var heller ikke lov med flere deltagere innen samme husstand. 

 

Intervensjonen besto av konsumering av fem tabletter daglig, hver med 1 g xylitol, over en 

periode på 33 måneder. Deltagerne var inne til kontroll ved oppstart av studien og etter 12, 24 
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og 33 måneder. Det var kvartalsvis telefonkontakt mellom besøkene. Placebotablettene så 

identiske ut og var søtet med sukralose. Deltagerne ble bedt om å gradvis øke dosen for å 

unngå lakserende problemer. 

 

Screening ble gjort umiddelbart etter opptak til studien, etterfulgt av en innrulleringsperiode 

med placebotabletter. Cirka en tredjedel av de som deltok i innrulleringsperioden ble ikke 

med videre i studiet. Deltagerne som stadig ville delta, ble randomisert ved oppstartsbesøket. 

Karies ble diagnostisert visuelt av kalibrerte, trenede tannleger. En modifikasjon av 

International Caries Detection and Assessment System II (ICDAS II) kriterier ble benyttet 

hvor fire sykdomsnivåer var mulige for hver kroneflate: sunn (S), lesjon uten kavitet (D1), 

lesjon med kavitet som penetrerer emaljen (D2), eller lesjon med kavitet som trenger inn i 

dentinet (D3). Andre overflateforhold som ble notert, var tilstedeværelse av fissurforseglinger 

(P), restaureringer (F), kroner (C), manglende tenner (M) og overflater som ikke kunne 

klassifiseres (Y). For hver tann ble det registrert 5 koronale- og 4 rotflater. 

 

Resultatene viste at xylitoltabletter reduserte kariestilvekst med 10 %. Dette representerte 

mindre enn en tredjedel av en overflate/år og var ikke statistisk signifikant. 

 

Artikkel 7b 

For X-ACT studien ble det og gjort en egen analyse hva gjelder tannflate-spesifikke effekter 

(27). Hensikten med dette var å sammenligne de kariesforebyggende effektene av xylitol på 

1) rot og koronale overflater og 2) koronale flater på glatte (bukkale og linguale), okklusale 

og approksimale flater. Deltagere i intervensjonsgruppen utviklet 40 % færre rotkarieslesjoner 

enn placebogruppen (p<0.001), men størrelsen på den kliniske kariesrisikoreduksjonen (0,15 

flate/år) var beskjeden. Det ble ikke vist tilsvarende statistisk signifikante forskjeller for 

utviklingen av kronekaries for xylitolgruppen sammenlignet med kontrollgruppen. Effekten 

foreslås forklart ved at rotflater er mer mottagelige for salivas remineraliserende potensiale 

enn approksimale flater og dype fissurer okklusalt. I tillegg er den kritiske pH for 

demineralisering muligens høyere for rotsement/dentin enn for emalje. 

 

 

4.3 Oversiktsartikler 

 

Artikkel 8 

Formålet med denne litteraturgjennomgangen av Mäkinen var blant annet å oppsummere 

kliniske studier om xylitol og å gjennomgå de kjemiske og biologiske egenskapene til 

sukkeralkoholene, som utfra forfatterens syn antas å spille en rolle i kariesforebygging og 

remineralisering av karieslesjoner (28). Arbeidet fokuserte først og fremst på 

remineraliseringsprosessen. 

Innledningsvis beskrev forfatteren bakgrunnen for de såkalte «Turku Sugar Studies» som ble 

utført ved Institutt for Odontologi ved Universitetet i Turku i Finland i 1972-1973. Sent i 
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1969 viste studier at inntak av xylitol reduserte plakkmengde med opptil 50 % sammenlignet 

med inntak av sukrose, glukose eller fruktose. Basert på disse observasjonene ble de 

ovennevnte studier igangsatt. Disse besto av både tyggegummistudier og substitusjonsstudier. 

Resultatene ble beskrevet som slående positive, og observasjonene ble starten på Turku Sugar 

Studies. Disse viste at xylitolkonsum var assosiert med stor kariesreduksjon sammenlignet 

med sukrose- eller fruktosekonsum. 

Forfatteren påpekte at remineralisering av karieslesjoner er en normal fysiologisk prosess. De 

kjemiske forholdene for at remineralisering kan finne sted kan oppsummeres i følgende 

punkter: 1) tilstrekkelig høy pH i saliva, 2) tilstrekkelig høyt kalsiumnivå i saliva, 3) 

tilstrekkelig høyt fosfatnivå i saliva, 4) tilstedeværelse av naturlige spyttpeptider som styrer 

sammensetningen av hydroksylapatittkrystaller, 5) tilstedeværelse av essensiell organisk og 

uorganisk matriks. 

Under normale forhold har saliva en sammensetning som tillater remineralisering. Forfatteren 

diskuterte ulike kilder for kalsium og fosfat fra kosten som melk og ost og påpekte 

betydningen av fluor for remineraliseringsprosessen. Forfatteren hevdet at xylitolkonsum er 

blitt assosiert med økt kalsiumnivå i plakk. Han diskuterte muligheten for at økt kalsiumnivå i 

plakkvæsken inhiberer demineralisering og i tillegg fasiliterer remineralisering i perioder med 

høy pH. Turku-sukkerstudiene viste at konsum av xylitol var assosiert med en generell økning 

i nitrogen- og proteinholdige substanser i saliva. Av disse substansene var aminosyrer, som i 

sin tur genererer amoniakk. Andre studier har også vist at xylitol øker amoniakk- og 

bikarbonatinnholdet i helsaliva. 

Forfatteren beskrev kortfatttet 27 remineraliseringsstudier med xylitol og andre 

sukkeralkoholer, der omtrent samtlige studier konkluderte med xylitols positive effekter. 

Konklusjonen var at dental karies er reversibel om tilstanden oppdages og behandles 

tilstrekkelig tidlig. Ifølge forfatteren indikerer vitenskapelig og klinisk informasjon som er 

tilgjengelig i dag, at jevnlig bruk av xylitol kan assosieres med en signifikant reduksjon i 

insidensen av karies og med remineralisering av både emalje- og dentinlesjoner. 

 

Artikkel 9 

I en annen oversiktsartikkel av Mäkinen var formålet å oppsummere kliniske og biokjemiske 

aspekter ved bruk av sukkeralkoholene som alternativer til sukker med spesiell fokus på 

xylitol, og å belyse rollen til sukkererstatninger som en mulig tannhelsefremmende strategi 

(29). 

Oversiktsartikkelen tok for seg 20 ulike kariesstudier med xylitol og fokuserte på virkning og 

sikkerhet. Alle studier oversiktsartikkelen refererer til, viste at å bytte ut sukrose med xylitol 

kan redusere kariesutvikling i varierende grad. Noen av studiene fant en langtidsforebyggende 

effekt ved bruk av xylitol. Sikkerheten til xylitol ble oppsummert med at det ikke er gjort 

noen patologiske funn i blod- eller urinanalyser, og ingen skadelige langtidseffekter ble funnet 

som resultat av store inntak av xylitol. Mäkinen sammenlignet rollen til fluor og xylitol som 
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kariesforebyggende midler, og han hevdet at substitusjon av sukrose med polyoler gir samme 

kariesreduksjon som fluorbruk. Videre beskrev han spesifikke versus ikke-spesifikke 

xylitoleffekter. Mäkinen beskrev også ulike studier hvor det hevdes at utskifting av sukrose 

med xylitol kan bidra til remineralisering av karieslesjoner. 

 

Noen studier forklarte den kariesreduserende effekten av xylitol med passive, ikke-spesifikke 

effekter, som økt salivasekresjon og delvis eliminering av kariogene substanser fra kostholdet.  

Andre studier hevdet at xylitol også har spesifikke effekter etter at det er vist at xylitol har 

redusert kariesinsidensen selv ved tilstedeværelse av et kariogent kosthold. 

 

Oversiktsartikkelen presenterte resultater fra kariesstudier med sukkeralkoholene sorbitol og 

erytritol. Når det gjelder sorbitol, gir det redusert kariesrisiko sammenlignet med inntak av 

sukrose. Sammenlignet med xylitol er effekten av sorbitol svakere. Produkter med både 

sorbitol og xylitol har vist positive effekter, og dess større andel xylitol, dess mer 

antikariogent. Det ble foreslått at en kombinasjon av erytritol og xylitol kan begrense 

kariesprosessen ytterligere. Erytritol ser ut til å inhibere vekst av noen S. mutans stammer 

med andre mekanismer enn xylitol.  

Forfatteren mente at det ikke var nok bevis for å rangere alditolene etter antikariogenistitet, 

men det er foreslått av noen at den kariesbegrensende effekten følger den homologe 

alditolserien, og muligens avhenger av hvor mange hydroksylgrupper det finnes på 

alditolmolekylene. Det gir følgende rangering for virkning: erytritol ≥ xylitol > sorbitol. 

Forfatteren oppsummerte med å hevde at alle kliniske studier peker i samme retning ved at 

daglig bruk av xylitol i små mengder signifikant reduserer kariesinsidensen.  

 

 

4.3. Sammenligning av originalstudiene 

 

Originalstudiene i del I har ulike studiedesign (20 – 27). De har ulike varigheter, 

administrasjonsformer, endepunkter, studiepopulasjoner samt ulike doseringer og regimer for 

inntak av xylitol. Dette må tas hensyn til ved sammenligning av studiene. Heterogenisiteten i 

studiene gjør det vanskelig å sammenligne resultatene direkte. Tabell 3 (som vedlegg s. 35) 

gir en oversikt over de ulike originalstudiene med administreringsform, mengde xylitol i 

produktene, regime, total dose xylitol/dag, studiepopulasjoner, studievarighet, antall deltagere 

som fullførte studiene og endepunkter. 

Form/administrering av xylitol 

Studiene benyttet ulike administreringsformer for xylitol. Tyggegummier, gummibjørner, 

tyggbare tabletter/drops, oral sirup og munnskyllevann ble brukt som intervensjonsformer i 

originalstudiene som er gjennomgått. De varierende administrasjonsformene gjør det 

vanskelig å sammenligne resultatene av studiene direkte. Studiene viser likevel at ulike 
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administreringsformer med xylitol kan gi positiv effekt i form av reduksjon av MS eller 

S.mutans i plakk og/eller saliva. Studien med munnskyllevann er den eneste studien der vi kan 

utelukke vesentlig økt spyttproduksjon som tilleggseffekt av administrasjonsformen, men 

også denne studien viste en reduksjon av MS i saliva (25). 

Regime og dosering 

Regimene var ulike med inntak/administrering av xylitol fra to til fem ganger per dag.. 

Mengde tilsatt xylitol i produktene varierte fra 20 - 90 %, og den totale inntatte dosen per dag 

varierte fra 3,44 g til 15,6 g. 

Dosen per døgn så og ut til å spille en viktig rolle for reduksjonen av MS eller S. mutans i 

plakk og/eller saliva i de utvalgte studiene. Doser på 5 g og mindre/dag så ikke ut til å gi 

resultat, mens doser på 6-10 g gav reduksjon av MS eller S. mutans i plakk etter kort tid og 

reduksjon av MS eller S. mutans i saliva over lengre tid. Større doser som 12-16 g/dag så ut til 

å gi en reduksjon av MS eller S. mutans i både plakk og saliva etter kortere tid.  

Studiepopulajson 

Studiene ble foretatt på ulike aldersgrupper med ulik kariesrisiko. Testgruppene besto av alt 

fra småbarn og barn til ungdom og voksne. Kun to av studiene hadde populasjoner som var 

spesielt utsatt for karies (24, 26, 27). Én studie ble foretatt på spedbarn i en populasjon der 

ECC var et stort helseproblem (24). Den andre studien, «Xylitol for Adult Caries Trial» (X-

ACT), evaluerte kariesutsatte voksne (26, 27). Karieskriteriene var designet for å inkludere 

deltagere med risiko for nye lesjoner. Antall deltagere som fullførte studiene variert fra 12 til 

437 personer, med et gjennomsnitt på ca. 140 personer. 

Endepunkter 

Endepunktene i originalstudiene varierte fra å være MS eller S. mutans i plakk og/eller saliva 

over kort tid og lengre tid, plakkmengde, antall karierte melketenner og antall karierte og fylte 

tenner. Alle studiene fikk endrede verdier for målte endepunkt i forhold til utgangspunktet 

ved en eller flere av de målte parameterne. 

Varighet av studiene 

Av de syv originalstudiene som ble gjennomgått, var tre av studiene korttidsstudier med en 

varighet på 4 eller 6 uker (20, 23, 25). De fire andre studiene var langtidsstudier på mellom 6 

og 33 måneder (21, 22, 24, 26, 27). Den ene langtidsstudien hadde i tillegg tester ved 5 uker 

og 3 måneder (22). En reduksjon av S. mutans i plakk ser ut til å finne sted før en reduksjon i 

saliva. Antall bakterier i saliva vil være avhengig av antall bakterier i plakk på tennene. Da er 

det naturlig at man vil se en nedgang først i plakket som så gjenspeiles i saliva.  
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Del II 

6. Resultater - del II 
 

6.1 Oversikt over artiklene i del II 

En oversikt over artiklene som er gjennomgått i del II er oppført i tabell 4 med tittel, årstall og 

type studie. Disse artiklene er generelt beskrevet noe mindre detaljert enn artiklene i del I.  

 

Tabell 4. Oversikt over de seks artiklene som ble gjennomgått i del II. Artikler 1-3 er originale 

studier, og artikler 4-6 er oversiktsartikler (reviews). 

Nr. Tittel Årstall Type 

1 Turku sugar studies. V. Final report on the effect of sucrose, 

fructose and xylitol diets on the caries incidence in man (30) 

1975 RCT 

2 

 

Effects of mouth rinses with xylitol and fluoride on dental 

plaque and saliva (31) 

1999 

 

RCT 

 

3 Caries preventive effect of sugar-substituted chewing gum (32) 2001 RCT 

4 Xylitol in caries prevention: what is the evidence for clinical 

efficacy? (33) 

1998 Critical review 

5 Xylitol-based caries prevention: is there enough evidence for 

the existence of a specific xylitol effect? (34) 

1998 Guest editorial 

6 Sugar alcohols: what is the evidence for caries-preventive and 

caries-therapeutic effects? (13) 

2004 Review 

 

 

6.2 Gjennomgang av artiklene i del II 

 

Artikkel 1 

Turku sukkerstudiene var en serie studier som ble gjennomført på 1970-tallet i Finland. Det er 

publisert en rekke artikler om studiene, og den endelige rapporten av Scheinin og 

medarbeidere oppsummerte resultatene om hvordan kariesinsidensen hos mennesker ble 

påvirket når man erstattet sukrose med fruktose eller xylitol (30). 

 

Studien involverte nesten fullstendig substitusjon av sukrose i kostholdet med fruktose eller 

xylitol over en to-årsperiode. En svakhet ved studien var at gruppene ble inndelt etter egne 

preferanser, men det var ingen ulikheter mellom gruppene ved oppstart. Det ble utført 

kariesdiagnostikk 8 ganger i løpet av forsøksperioden med både kliniske og radiologiske 

undersøkelser. Etter 2 år viste studien en økning i DMFS på 7,2 for sukrosegruppen, 3,8 for 
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fruktosegruppen og 0,0 for xylitolgruppen. Effekten som ble oppnådd ved inntak av xylitol, 

kan skyldes det nærmest totale fraværet av sukkere i dietten. 

Forfatterne ønsket imidlertid å tilskrive resultatet også til de biokjemiske endringene og den 

mikrobiologiske utviklingen i plakk og saliva. Studien konkluderte med at xylitol er ikke-

kariogent og antikariogent på grunnlag av de kliniske, radiologiske, biokjemiske og 

mikrobiologiske funnene som ble gjort i studien. 

 

Artikkel 2 

En dobbelt-blindet studie av Giertsen og medarbeidere hadde som mål å undersøke om xylitol 

alene og i kombinasjon med fluor kan påvirke stimulert og ustimulert salivasjonsrate, 

mikrobiologisk flora i saliva, plakkakkumulering, utvikling av gingivitt og det acidogene 

potensialet til plakk (31). Studien ble utført ved Universitetet i Oslo. 

Tre grupper á 10 personer benyttet munnskyllevann i 1 min 3 ganger daglig i to 4-ukers 

perioder. I første periode ble 10 ml vann benyttet som munnskyllevann av alle 3 gruppene 

som kontroll. Deretter benyttet gruppene henholdsvis 0,05 % NaF, 40 % xylitol eller 0,025 % 

NaF i kombinasjon med 20 % xylitol som munnskyllevann. Deltagerne utførte sine normale 

rutiner for mekanisk tannrens de første 2 ukene i hver periode. De 2 siste ukene i hver periode 

skulle interdentalt renhold utelates. Tannkrem uten fluor ble benyttet i hele perioden av alle 

gruppene. De siste 2 dagene i hver periode skulle alt mekanisk renhold opphøre for å 

akkumulere plakk. Deltagerne skulle spise og drikke som normalt, men unngå store 

variasjoner i sukkerinntak og bruk av sorbitol- og xylitolholdig tyggegummier og drops. På 

undersøkelsesdagene skulle deltagerne unngå å spise og drikke minimum to timer før alle 

registreringer ble utført.  

Ingen av de målte parameterne ga signifikante resultater. Studien konkluderte med at bruk av 

munnskyllevann 3 ganger daglig med xylitol alene eller i kombinasjon med fluor ikke 

påvirker salivasjonsrate, mikroflora, plakkakkumulering, utvikling av gingivitt eller det 

acidogene potensialet til plakk. 

 

Artikkel 3 

I den 3-årige kliniske intervensjonsstudien av Machiulskiene og medarbeidere var formålet å 

undersøke den kariesforebyggende effekten hos skolebarn av å tygge tyggegummier søtet med 

ulike alternative søtningsmidler (32). 

Forsøksgruppene fikk tyggegummier søtet med henholdsvis sorbitol/karbamid (urea), sorbitol, 

xylitol eller kontrolltyggegummier. I tillegg var det en kontrollgruppe som ikke skulle tygge 

tyggegummier. Totalt 432 barn gjennomførte hele studien og tygget minst 5 

tyggegummistykker/dag, og helst etter måltider. Det ble utført klinisk og radiologisk 

kariesdiagnostisering ved oppstart. Etter det første og andre året ble det utført klinisk 

undersøkelse, og etter tre år ble det igjen utført både klinisk og radiologisk 

kariesdiagnostisering. 
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Gjennomsnittlig økning i DMFS, hvor også emaljekaries ble registret var; 11,8 for 

sorbitol/karbamid-gruppen, 9,0 for sorbitolgruppen, 8,1 for xylitolgruppen, 8,3 for gruppen 

med kontrolltyggegummi og 12,4 for gruppen som ikke anvendte tyggegummi.  

Resultatet av studien viste en kariesforebyggende effekt av å tygge sukkerfrie tyggegummier. 

Forfatterne konkluderte med at den forebyggende effekten skyldtes selve tyggingen, og at 

effekten ikke kunne tilskrives noen av søtningsmidlene eller tilsetningsstoffene. 

 

Artikkel 4 

I oversiktsartikkelen av Fejerskov og Scheie ble evidensen for xylitols antatte antikariogene 

effekt kritisk gjennomgått og diskutert (33). Artikkelen er delt opp i studier om xylitol som 

substitusjon for sukrose, xylitol som supplement og studier om xylitol-tyggegummier. Av 

sukrosesubstitusjons-studier og xylitol-supplementsstudier ble Turku sukkersubstitusjons-

studien og WHOs feltstudier gjennomført i Thailand, Ungarn og det Franske Polynesia 

gjennomgått. Av tyggegummistudier gjennomgikk de Turku tyggegummistudien, Ylivieska 

studien i Finland, en kanadisk tyggegummistudie, Belize studiene og Veterans affairs 

salivastimulerings-studie. Oversiktsartikkelen omtaler og studier med xylitol i oral-

hygieneprodukter. 

Xylitol fermenteres av svært få orale mikroorganismer og fører ikke til pH-fall i plakk. En 

nærmest total substitusjon av sukrose med xylitol vil derfor kunne resultere i redusert 

kariesinsidens og derav færre S. mutans, slik Turku sukkersubstitusjons-studien viste. Dette 

ble forklart med en reduksjon i antall episoder med lav pH i munnen på grunn av fravær av 

fermenterbare sukkere. Turku sukkersubstitusjons-studiene fokuserte ikke bare på xylitols 

ikke-fermenterbare egenskaper, men og på xylitols biokjemiske effekter på plakk og saliva. 

Artikkelforfatterne forklarte at Mäkinen har foreslått at xylitol kan øke salivasekresjonen og 

vertens forsvarsmekanismer i saliva. Av vertens salivære forsvarsmekanismer nevnes 

bufferkapasitet, lysozym og peroxidase aktivitet, konsentrasjonen av thiocyanationer, 

ammoniakk, total protein og IgA. Dette er ikke funnet i andre studier. 

Artikkelen beskriver hvordan xylitol ser ut til å ha en inhiberende effekt overlegent andre 

sukkeralkoholer på glykolysen hos enkelte orale bakterier in vitro i flytende renkulturer, 

spesielt hos S. mutans. Xylitol transporteres av et fosfotranferasesystem som er ansvarlig for 

transport av fruktose og fosforyleres på andre siden av cellemembranen. I fravær av enzym 

som kan bryte xylitol videre ned, akkumuleres xylitolfosfat inne i bakterien hvor det har en 

toksisk effekt. Intracellulær akkumulering av gluokose-6-fosfat in vivo er derimot ikke 

demonstrert. 

Fejerskov og Scheie konkluderte med at det ikke er tilstrekkelige data for at xylitol kan sies å 

ha antikariogene egenskaper, eller at xylitol er overlegent andre sukkeralkoholer in vivo. 

Basert på tilgjengelig litteratur utenom in vitro studier, er det begrenset vitenskapelig evidens 

for å anbefale xylitol fremfor andre sukkeralkoholer i kariesforebyggende strategier. 

Artikkelen konkluderte med at det er enighet om xylitols ikke-kariogene egenskaper, og at det 

er fordelaktig å erstatte sukrose med xylitol i tyggegummier og søtsaker for å forebygge 
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karies. Xylitols antatte antikariogene egenskaper og superiore stilling i forhold til andre 

sukkeralkoholer må eventuelt bekreftes av godt designede studier utført av uavhengige 

forskergrupper. 

 

Artikkel 5 

I denne artikkelen av Mäkinen satte han spørsmålstegn ved Fejerskovs og Scheies kritiske 

vurdering av de inkluderte studier i deres oversiktsartikkel (34). Forfatteren mente at 

Fejerskov og Scheie først og fremst setter fokus på hva de mener er mangler og feilkilder ved 

mange av studiene om xylitol (33). Makinen fokuserte på xylitols biokjemiske egenskaper og 

virkningsmekanismer og mente at det er viktig å ta i betraktning xylitols generelle biologi, og 

at xylitol er vist å ha spesifikke effekter på celler andre steder i kroppen. Han mente at dette 

bør hjelpe oss til å forstå effekten av xylitol i det orale miljøet, og han skisserte 

samfunnsmessige og økonomiske aspekter ved bruk av xylitol i kariesforebyggelse og terapi. 

Mäkinen innrømmet likevel at det ikke er gode biokjemiske forklaringer på xylitols antatte 

effekter på infeksiøse organismers metabolisme. Det ble konkludert med at det må utføres 

langtids, kontrollerte kliniske studier for å kunne bestemme det antikariogene potensialet til 

xylitol. Motsetningsvis avsluttet Mäkinen med at det etter hans mening er tilfredsstillende 

vitenskapelig bevis for å argumentere for at det eksisterer en xylitol-spesifikk 

kariesforebyggende effekt basert på tilgjengelig litteratur. 

 

Artikkel 6 

Hensikten med oversiktsartikkelen av van Loveren var å gjennomgå kliniske studier som har 

tatt for seg den kariesforebyggende effekten av sukkeralkoholer med vekt på sorbitol og 

xylitol (13). Forfatteren fant at det er mer sannsynlig at fast bruk av xylitol reduserer antall 

MS i saliva og plakk enn fast bruk av sorbitol, men at ikke alle studiene som ble tatt med i 

betraktningen viste denne trenden. Bruk av tyggegummier oftere enn 3 ganger daglig over en 

viss periode så ut til å redusere kariesinsidensen uavhengig av type sukkeralkohol som var 

tilsatt. Forfatteren konkluderte med at den kariesforebyggende effekten av polyolholdige 

tyggegummier og sukkertøy ser ut til å bygge på stimulering av salivasekresjonen, selv om en 

antimikrobiell effekt av xylitol ikke kan utelukkes. Videre mente han at det er ikke evidens 

for at xylitol har en terapeutisk effekt mot karies. 
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6.3 Oppsummering av artiklene i del II 

 

Resultatene fra sukkersubstitusjons-studien i Turku demonstrerte at xylitol er ikke-kariogent 

(29). Konklusjonen om at xylitol også er antikariogent kan ikke trekkes fra denne studien.  

Munnskyllevann-studien til Giertsen og medarbeidere konkluderte med at bruk av 

munnskyllevann 3 ganger daglig med xylitol alene eller i kombinasjon med fluor ikke 

påvirker salivasjonsrate, mikroflora, plakkakkumulering, utvikling av gingivitt eller det 

acidogene potensialet til plakk (30). Dette var en studie med meget god design. Flere 

parametere ble vurdert, og ikke bare MS i plakk og/eller saliva. 

Artikkelen av Machiulskiene og medarbeidere om sukkerfrie tyggegummier, hvorav en av 

gruppene benyttet xylitolholdige tyggegummier, konkluderte med at den kariesforebyggende 

effekten skyldes selve tyggingen, og ikke en effekt av ulike søtningsmidler eller 

tilsetningsstoffer (31). Denne studien hadde veldig god design, og endepunktet var økning i 

DMFS (inkludert emaljekaries) over 3 år. Studien hadde en gruppe med 

placebotyggegummier, og en kontrollgruppe som ikke benyttet tyggegummier. Resultatet var 

at gruppene som tygget tyggegummier hadde lik økning i DMFS, mens kontrollgruppen som 

ikke benyttet tyggegummier hadde en større økning i DMFS. 

Oversiktsartiklene til Fejerskov og Scheie (34) og van Loveren (13) konkluderer begge med at 

det ikke er tilstrekkelig evidens for å anbefale xylitol fremfor andre sukkeralkoholer for å 

forebygge karies, eller at xylitol har en antikariogen effekt. Forfatterne retter kritiske spørsmål 

mot studiedesign, administrasjonsform og endepunkt ved ulike xylitolstudier. Dette er 

faktorer som er kritikkverdige ved mange xylitolstudier. Endepunktet er som oftest ikke 

spesifikt nok i forhold til hva som ønskes undersøkt. Administrasjonsformen er ofte ikke 

entydig nok til å kunne si om resultatene kommer av selve tilførselen av xylitol, eller av andre 

forhold ved administreringen. 

Mäkinens artikkel om hvorvidt det er evidens for at xylitol har antikariogen effekt trekker 

konklusjoner om xylitol ut i fra hvordan xylitol oppfører seg under andre forhold enn i det 

orale miljøet (30). Dette er en forfatter som har arbeidet mye med xylitol, og det er 

gjennomgående at hans oppfatning av xylitol er at det er antikariogent, selv om han 

innrømmer at det trengs bedre studier for å bekrefte dette ytterligere. 
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Del III 

7. Praktisk tilnærming – bruk av xylitol i Norge 

Som en praktisk tilnærming til oppgaven ble det planlagt å utarbeide en oversikt over hvilke 

produkter som inneholder xylitol i Norge. Dette viste seg imidlertid å være vanskelig, da det 

skulle vise seg å foreligge lite informasjon om dette temaet.  

 

7.1 Fremgangsmåte 

Følgende organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner ble kontaktet for å finne ut av dette:  

 

- Landbruks- og matdepartementet 

- Helse- og omsorgsdepartementet 

- Mattilsynet 

- Folkehelseinstituttet 

- Vitenskapskomitéen for mattrygghet, VKM 

- Helsedirektoratet 

- Norsk forening for ernæringsfysiologer 

- Professor Rune Blomhoff, leder for Avd. for ernæringsvitenskap ved UiO 

- Anne Lene Christiansen, Postdok ved Avd. for ernæringsvitenskap ved UiO. 

 

Det var overraskende lite kunnskap og informasjon om bruken av xylitol i Norge. Ingen av de 

ovennevnte hadde mye kunnskap om temaet. 

 

VKM og Mattilsynet henviste forøvrig til følgende rapporter: 

1. http://www.vkm.no/dav/cc9df01349.pdf; en fin rapport, men den tar kun for seg intense 

søtningsmidler og ikke sukkeralkoholer og xylitol. 

2. http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2076.pdf; en uttalelse fra European Food 

Safety Authority fra 2011 om helsepåstander relatert til sukkererstatninger, inkludert xylitol, 

og vedlikehold av tennenes mineraliseringsgrad ved å redusere demineraliseringen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vkm.no/dav/cc9df01349.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2076.pdf
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7.2 Resultat del III 
 

En oversikt over xylitol-holdige produkter eksisterer per i dag ikke i Norge (35). Xylitol 

brukes som søtningsmiddel i en rekke mat- og drikkeprodukter og er tilsatt ulike 

farmasøytiske produkter og oral-helse produkter. Det er ikke oppgitt konsentrasjoner i 

varedeklarasjonen på disse produktene. Det er nærliggende å anta at det ikke er snakk om en 

«terapeutisk dose» med tanke på en mulig antikariogen effekt, men at xylitol kun er tilsatt 

som søtningsmiddel. 

Mattilsynet opplyste at de ikke har noen samlet oversikt over hvilke produkter som inneholder 

hvilke søtstoffer. Det eksisterer ikke verdier for xylitol i den Norske matvaretabellen. 

Produsentene skal kjenne til og merke produktene sine med informasjon om de inneholder 

søtstoff og eventuelt hvilke(t) søtstoff. Dette innebærer at varer kan være merket ”inneholder 

søtstoff” uten å opplyse om hvilke(t) søtstoff. Derfor kan det være xylitol i en rekke produkter 

uten at det er spesifisert. 

Hvilke søtstoffer som er tillatt brukt i Norge fremgår av «Forskrift om tilsetningsstoffer til 

næringsmidler» (lovdata). Denne forskriften baserer seg på et EU-regelverk, noe som 

innebærer at regelverket i Norge i stor grad er i samsvar med regelverket som gjelder i EU. 

Der fremgår også grenseverdier for søtstoffer der de er fastsatt. For mange av søtstoffene er 

betegnelsen «quantum satis» brukt, hvilket betyr at det ikke er fastsatt noen øvre grense for 

hvor mye som kan tilsettes. Tilsetningsstoffet skal dermed brukes i samsvar med god 

framstillingspraksis. Det skal ikke tilsettes mer enn det som er nødvendig for å oppnå den 

ønskede virkning, og forbrukeren skal ikke villedes. 

EU’s database «Food Additives» plasserer xylitol som E-nummer 967 i gruppe I - 

tilsetningsstoffer og i gruppe IV - polyoler. Godkjente polyoler for bruk i næringsmidler er; 

sorbitol (E 420), mannitol (E 421), isomalt (E 953), maltitol (E 965), laktitol (E 966), erytritol 

(E 968) og xylitol (E 967). 

Flere land har via tannhelseorganisasjoner og andre helseorganisasjoner tatt stilling til og 

utviklet retningslinjer for bruken av xylitol og andre polyoler for å forebygge dental karies. 

Norge har ingen egne retningslinjer for bruk av xylitol for forebygging av dental karies. 

 

 

 

 

 

http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-06-06-668/%2a#%2a
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-06-06-668/%2a#%2a
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8. Diskusjon 

 

Det er enighet om xylitols ikke-kariogene egenskaper og fordelen av å erstatte sukrose og 

andre sukkerarter med xylitol for å forebygge karies. Dette bygger på kunnskapen om at 

karies er forårsaket av syreproduksjon av mikroorganismer i dentale biofilmer etter inntak av 

fermenterbare karbohydrater. Xylitol omdannes av svært få orale mikroorganismer, og inntak 

av xylitol gir ikke målbart pH-fall i plakk. Dette gjør at xylitol uten tvil er ikke-kariogent. 

Studier som støtter den mulige antikariogene effekten av xylitol har ofte vært 

substitusjonsstudier og/eller tyggegummistudier. Sukrose er blitt helt eller delvis byttet ut med 

xylitol, og tygging av xylitolholdige tyggegummier er blitt sammenlignet med bruk av 

sukroseholdige tyggegummier eller med en kontrollgruppe uten bruk av tyggegummi. Dette 

gjør at den spesifikke effekten på kariesutvikling av xylitol ikke kan skilles fra effekten av å 

redusere eller eliminere inntak av sukrose, eller fra den salivastimulerende effekten tygging av 

sukkerfrie tyggegummier medfører. 

Endepunktet i de fleste studier med samme konklusjon har vært antallet MS eller S. mutans i 

plakk og/eller saliva. Dette er ikke et holdbart mål i henhold til den økologiske 

plakkhypotesen. Svært mange orale mikroorganismer i dentale biofilmer produserer syrer som 

respons på sukrose, andre sukkere og fermenterbare karbohydrater. Økning av andelen MS 

eller S. mutans i dentale biofilmer kan være en respons på en økologisk endring med lav pH i 

biofilmene uten at disse bakteriene nødvendigvis er etiologiske agenser. 

Når fordelaktige effekter ved bruk av xylitol fremstilles, støttes disse ofte av observasjoner 

gjort i laboratorier av xylitols effekter på renkulturer av mikroorganismer i flytende media. 

Xylitol har uten tvil en interessant inhiberende effekt på metabolismen hos noen orale 

mikroorganismer in vitro, deriblant S. mutans, når studier utføres under ufysiologiske 

betingelser og med urealistiske administrasjonsformer. Disse mekanismene fra enkle forhold 

in vitro kan imidlertid ikke overføres direkte til forhold som finner sted i multispecies orale 

biofilmer in vitro og på tenner in vivo. 

I del I konkluderer nesten samtlige artikler med at xylitol har, eller ser ut til å ha, en 

antikariogen effekt. Fem av syv originalstudier har S. mutans i plakk og/eller saliva som 

endepunkt. MS eller S. mutans er ikke et godt mål for kariesrisiko, og konklusjonen om at 

xylitol er antikariogent kan ikke trekkes av disse resultatene.  

Av de totalt ni artiklene, inkludert de to oversiktsartiklene, hadde fire finske forfattere. 

Mäkinen er ene- eller førsteforfatter av tre artikler. Dette kan ha vært en uheldig utvelgelse, da 

flere finske forskere synes å ha et svært positivt syn på xylitol og hevder at xylitol er 

antikariogent. Ellers ble det i del I av denne oppgaven forsøkt å inkludere studier fra ulike 

land, av ulike forfattere og med ulike populasjonsgrupper. De andre studiene viste forøvrig 

også i stor grad tilsvarende resultater som de finske studiene. 

To av originalstudiene inkludert i del I hadde antall kariøse flater som endepunkt. Studien på 

spedbarn foretatt i en populasjon der ECC er et stort helseproblem, ga resultater i form av 
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færre karierte melketenner. I X-ACT studien reduserte xylitoltabletter kariesraten med 10 % 

på alle flater sett under ett, og en reduksjon  av rotkaries på 40 % ble observert. I begge disse 

studiene ble det valgt annen administrasjonsform enn tyggegummier, henholdsvis oral sirup 

og drops. Drops stimulerer imidlertid også salivasekresjonen og vil på samme måte som 

tyggegummier kunne gi en tilleggseffekt som ikke skyldes xylitol. Derfor er det trolig at 

resultatene i X-ACT, hvor xylitol ble konsumert i form av drops, var en følge av økt 

salivasekresjon. 

De fleste artiklene i del II gir et mer kritisk og nyansert syn på problemstillingen om xylitols 

antikariogenisitet og konkluderer med at xylitol ikke har terapeutisk effekt mot karies. Noen 

av studiene som det ble referert til i del II med positive konklusjoner vedrørende xylitols 

antikariogene effekt, viser tydelige svakheter ved studiedesignen. 

For å kunne si at xylitol har antikariogen effekt, må det foreligge positive resultater fra flere 

uavhengige kliniske studier med tilfredsstillende design, og xylitol må administreres på en 

slik måte at man kan trekke konklusjoner utfra en mulig effekt av xylitol og ikke som en følge 

av administrasjonsformen. Xylitol må enten tilføres slik at effekten ikke kan relateres til 

administrasjonsformen, eller det må være kontrollgrupper som tygger placebotyggegummier 

eller suger placebodrops tilsvarende ofte og lenge. Endepunktene bør være mer spesifikke enn 

de har vært til nå i de fleste xylitolstudier. Antall nye kariesangrep og utvikling av allerede 

eksisterende lesjoner samt en målbar remineralisering av demineralisert tannsubstans vil være 

gode og tydelige endepunkter, som vil være etterprøvbare. 

En oversikt over xylitol-holdige produkter i Norge eksisterer ikke per i dag. Xylitol brukes 

som søtningsmiddel i en rekke matvarer og drikker og er tilsatt ulike farmasøytiske og oral-

helse produkter. Produsenter skal kjenne til og merke produktene med informasjon om de 

inneholder søtstoff og eventuelt hvilke(t) søtstoff (lovdata). Dette innebærer at varer kan være 

merket ”inneholder søtstoff” uten at det spesifiseres hvilke(t) søtstoff. Det kan derfor være 

xylitol i en rekke produkter uten at dette er spesifisert. 

European Food Safety Authority (EFSA) ga i 2011 en uttalelse om xylitol og tannhelse. De 

konkluderte med at xylitol som sukkererstatning, ved å unngå syreproduksjon i dentale 

biofilmer som følge av inntak av fermenterbare karbohydrater, er positivt for vedlikehold av 

tannsubstanser fordi tiden for demineralisering reduseres. Det forutsettes at xylitol ikke 

kombineres med erosive egenskaper i produktet. 

European Commision Health & Consumer Protection Directorate General ga i 2002 følgende 

uttalelse; “There are, as of today, no clear data to support the concept that xylitol possesses 

specific effects in vivo which validate a superiority claim over other polyols”. 
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9. Konklusjoner 

 

 Det er ikke tilstrekkelig evidens for at xylitol har antikariogen effekt, hvor 

antikariogen defineres som evne til å fremme remineralisering av tannsubstanser. 

 Det er god evidens for at xylitol er ikke-kariogent, og at bruk av sukkeralkoholer, 

deriblant xylitol, er trygt. 

 På bakgrunn av xylitols ikke-kariogene evne anbefales det å bytte ut sukrose og andre 

sukkere med xylitol i egnede produkter for å oppnå en kariesforebyggende effekt. 

 En oversikt over hvilke produkter som inneholder xylitol i Norge eksisterer ikke per i 

dag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Har xylitol antikariogen effekt?  

33 
 

Referanser og tabell 3 

1. Olsen I. Kapittel 26: Tannhelse. Drevon C.A, Blomhoff R, Bjørneboe G.E. I: Mat og 

Medisin, Rune Blomhoff (red.), 6. utgave. Oslo, Høyskoleforlaget; 2007, s. 360-5. 

2. Fejerskov O, Nyvad B, Kidd EAM. Kapittel 3: Pathology of dental caries. I: Fejerskov 

O and Kidd E (red.). Dental caries: The disease and its clinical management. 2. utgave. 

Oxford, Blackwell Munksgaard; 2008, s. 19-48. 

3. Marsh PD, Nyvad B. Kapittel 10: The oral microflora and biofilms on teeth. I: 

Fejerskov O and Kidd E (red.). Dental caries: The disease and its clinical management. 

2. Utgave. Oxford, Blackwell Munksgaard; 2008, s. 163-85. 

4. Marsh PD. Microbial ecology of dental plaque and its significance in health and 

disease. Adv Dent Res 1994; 8(2): 263-71. 

5. Beighton D. Can the ecology of the dental biofilm be beneficially altered? Adv Dent 

Res 2009; 21(1): 69-73. 

6. Beighton D. The complex oral microflora of high-risk individuals and groups and its 

role in the caries process. Community Dent Oral Epidemiol 2005; 33(4): 248-55. 

7. Aamdal-Scheie A, Luan WM, Dahlen G, Fejerskov O. Plaque pH and microflora of 

dental plaque on sound and carious root surfaces. J Dent Res 1996; 75(11): 1901-8. 

8. Moynihan P, Lingström P, Rugg-Gunn AJ, Birkhed D. Kapittel 19: The role of dietary 

control. Dental caries. The disease and its clinical management. Fejerskov O and Kidd 

E (red.), 2. utgave. Oxford, Blackwell Munksgaard; 2008, s. 329-49. 

9. Kolset SO. Kapittel 7: Karbohydrater. Drevon C.A, Blomhoff R, Bjørneboe G.E. I: 

Mat og Medisin. Rune Blomgoff (red.), 6. utgave. Oslo. Høyskoleforlaget; 2007, s 91-

102. 

10. Cummings JH, Stephen AM. Carbohydrate terminology and classification. Eur J Clin 

Nutr 2007; 61(1): 5-18. 

11. Toyger-Decker R, van Loveren C. Sugars and dental caries. Am J Clin Nutr 2003; 

78(4): 881-92. 

12. Mäkinen KK. Kapittel 11: Use of polyols in oral biology research. I: Oral Health Care - 

Prosthodontics, Periodontology, Biology, Research and Systemic Conditions. Mandeep 

Virdi (red.), Oxford, InTech; 2012, s. 143-64. 

13. Van Loveren C. Sugar Alcohols: What is the evidence for caries-preventive and caries-

therapeutic effects? Caries Res 2004; 38(3): 286-93. 

14. Mäkinen KK. Sugar alcohol sweeteners as alternative to sugar with special 

consideration of xylitol. Med Princ Pract 2011; 20(4): 303-20. 

15. Söderling EM. Xylitol, mutans streptococci and dental plaque. Adv Dent Res 2009; 

21(1): 74-8. 

16. Kiet AL, Milgrom P, Rothen M. Xylitol, sweeteners and dental caries. Pediatr Dent 

2006; 28(2): 154-63. 

17. Kitchenes DH. Xylitol in the prevention of oral diseases. Spec Care Dentist 2005; 

25(3): 140-4. 

18. Fontana M, Gonzalez-Cabezas C. Are we ready for definitive clinical guidelines on 

xylitol/polyol use? Adv Dent Res 2012; 24(2): 123-8. 

19. European Food Safety Authority (EFSA), Parma, Italy. SCIENTIFIC OPINION. 

Scientific Opinion on the substantiation of health claims related to the sugar replacers 



Har xylitol antikariogen effekt?  

34 
 

xylitol, sorbitol, mannitol, maltitol, lactitol, isomalt, erythritol, D-tagatose, 

isomaltulose, sucralose and polydextrose and maintenance of tooth mineralisation by 

decreasing tooth demineralisation (ID 463, 464, 563, 618, 647, 1182, 1591, 2907, 

2921, 4300), and reduction of post-prandial glycaemic responses (ID 617, 619, 669, 

1590, 1762, 2903, 2908, 2920) pursuant to Article 13(1) of Regulation (EC) No 

1924/20061 EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA). EFSA 

Journal 2011; 9(4): 2076. 

20. Söderling E, Hirvonen A, Karjalainen S, Fontana M, Catt D, Seppa L. The effect of 

xylitol on the composition of the oral flora: A pilot study. Eur J Dent 2011; 5(1): 24-31. 

21. Mäkinen KK, Saag M, Isotupa KP, Olak J, Nommela R, Söderling E, Mäkinen PL. 

Similarity of the effects of erythritol and xylitol and some risk factors of dental caries. 

Caries Res 2005; 39(3): 207-15. 

22. Milgrom P, Ly KA, Roberts MC, Rothen M, Mueller G, Yamaguchi DK. Mutans 

streptococci dose response to xylitol chewing gum. J Dent Res 2006; 85(2): 177-81. 

23. Ly KA, Riedy CA, Milgrom P, Rothen M, Roberts M, Zhou L. Xylitol gummy bear 

snacks: a school-based randomized clinical trial. BMC Oral Health 2008; 8: 20. 

24. Milgrom P, Ly KA, Tut OK, Mancl L, Roberts M, Briad K, Gancio MJ. Xylitol 

pediatric topical oral syrup to prevent dental caries: a double-blind, randomized clinical 

trial of efficacy. Arch Pediatr Adolesc Med 2009; 163(7): 601-7. 

25. ElSalhy M, Zahid IS, Honkala E. Effects of xylitol mouthrinse on Streptococcus 

mutans. J Dent 2012; 40(12): 1151-4. 

26. Bader JD, Vollmer WM, Shugars DA, Gilbert GH, Amaechi BT, Brown JP, Laws RL, 

Funkhouser KA, Makhija SK, Ritter AV, Leo MC. Results from the xylitol for adult 

caries trial. J Am Dent Assoc 2013; 144(1): 21-30. 

27. Ritter AV, Bader JD, Leo MC, Preisser JS Shugars DA, Vollmer WM, Amaechi BT, 

Holland JC. Tooth-surface-spesific effects of xylitol: Randomized trial results. J Dent 

Res 2013; 92(6): 512-7. 

28. Mäkinen KK. Sugar alcohols, caries incidence and remineralization of caries lesions: A 

literature review. Int J Dent 2010; 2010: 98 1072. 

29. Mäkinen KK. Sugar alcohol sweeteners as alternatives to sugar with special 

consideration of xylitol. Med Princ Pract 2011; 20(4): 303-20. 

30. Scheinin A, Mäkinen KK, Ylitalo K. Turku sugar studies. V. Final report on the effect 

of sucrose, fructose and xylitol diets on the caries incidence in man. Acta Odontol 

Scand 1976; 34(4): 179-216. 

31. Giertsen E, Emberland H, Scheie AA. Effects of mouth rinses with xylitol and fluoride 

on dental plaque and saliva. Caries Res 1999; 33(1): 23-31. 

32. Machiulskiene V, Nyvad B, Baelum V. Caries preventive effect of sugar-substituted 

chewing gum. Community Dent Oral Epidemiol 2001; 29(4): 278-88. 

33. Scheie AA, Fejerskov OB. Xylitol in caries prevention: what is the evidence for 

clinical efficacy? Oral Dis 1998; 4(4): 268-78. 

34. Mäkinen KK. Xylitol-based caries prevention: is there enough evidence for the 

existence of a specific xylitol effect? Oral Dis 1998; 4(4): 226-30. 



Har xylitol antikariogen effekt?  

35 
 

 

    Tabell 3. Sammenligning av originalstudiene i del I med oversikt over data fra de ulike studiene. 

Studie Admini-

strering 

% xylitol i 

produktet 

Regime Total 

dose/ 

dag 

Gruppe Varig-

het 

Antall deltagere 

som fullførte 

studien 

Endepunkt 

Overkrysnings-

studie (20) 

Tygge-

gummier 

65 % 2 stk 

3x/dag 

6 g Voksne 

(22-38 år) 

4 uker 12 MS i plakk og saliva 

Intervensjon 

(21) 

Tyggbare 

tabletter + 

tannkrem 

90-95 % i 

tablettene, 

34,5 % i 

tannkrem 

Tabletter 

2 stk/dag 

Tannkrem 

2x/dag 

7 g Ungdom 6 mnd 136 MS i plakk og saliva og 

mengde plakk 

Intervensjon 

(25) 

Munnskylle-

vann 

20 % 5x á1 min   Barn 10-12 

år 

4 uker 50 MS i saliva 

Intervensjon 

(24) 

Oral sirup   2x4 g /3x 

2,67 g 

8 g Småbarn 9-

15 mnd 

12 mnd 84 Antall karierte melketenner 

Intervensjon 

(23) 

Gummi-

bjørner 

26 % 3x daglig 11,7 g/ 

15,6 g 

Skolebarn 

1.-5. kl 

6 uker 154 MS i plakk  

Dose-respons 

(22) 

Tygge-

gummier 

49,4 % 3 stk/4 

ggr daglig 

> 5 min 

3,44 g/ 

6,88 g/ 

10,32 g 

Voksne 

(18-73 år, 

snitt 35 år) 

6 mnd 104 MS i plakk og saliva 

“Case-control” 

(26, 27) 

Drops   1 stk/5x 

daglig 

5 g Voksne 

(21-80 år, 

snitt 47 år) 

33 mnd 437 Karierte og fylte tenner 

 

 


