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Forord  
 
I denne masteroppgaven undersøker jeg forholdet mellom tobakk og munnhulekreft. Jeg 

utfører en litteraturstudie på hvordan røyk og røykfri tobakk har innvirkning på 

munnhulekreft. Ettersom det er store forskjeller på tobakkskonsumet i Norden sammenlignet 

med Asia og USA, har jeg valgt å sette lys på hvilke typer tyggetobakk som forbrukes og hva 

slags effekter de har på munnslimhinnen. Da enkelte tobakksformer som snus gir 

precancerøse lesjoner som leukoplaki, kan betel quide (asiatisk tyggetobakk) gi oral 

submukøs fibrose.  

 

I tillegg vil jeg rette en stor takk til min veileder Professor Lars Peter Sand for god 

oppfølgning og motivering under hele arbeidet. Ikke minst vil jeg takke familie og venner for 

stor støtte gjennom masterskrivningen.  
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Sammendrag 
Munnhulekreft er en multifaktoriell sykdom, både interne og eksterne årsaksfaktorer spiller 

inn, hvor tobakksbruk viser seg å være en av de viktigste faktorene. Tobakken inneholder 

kreftfremkallende stoffer som tjærestoffer, nitrosaminer og polysyklisk aromatisk 

hydrokarboner (PAH). Derfor har Norge for eksempel en maks tjærestoffgrense på 12 

mg/sigarett for å redusere risikoen for kreft (1). 

 

Epidemiologiske studier viser at populariteten av røyking har vært sterkt redusert de siste 

tiårene, samtidig som snusforbruket har økt i for eksempel Norden (2). Enkelte land som 

India, Pakistan og Taiwan har en større belastning av død årsaket av munnhulekreft 

sammenlignet med de nordiske landene. Dette har sammenheng med at det foreligger lite 

kontroll ved salg og produksjon av tobakksprodukter i utviklingslandene. Det kreves større 

informasjonskampanjer og restriksjoner nasjonalt for å kunne redusere den kreftrelaterte 

dødeligheten.  

 

En systematisk review-artikkel konkluderte med at vannpipe røyking er assosiert med blant 

annet økt risiko for oral kreft, det tyder på at mer informasjon bør gis for å begrense forbruket 

av vannpiperøyk (3). Det oppfordreres til å utføre flere prospektive studier for å kunne forstå 

innvirkningen av de uønskede effektene.  

 

De fleste studiene viser sammenheng mellom røyking, uforbrent tobakk og munnhulekreft 

hvor alkohol er en konfunderende faktor. Ut ifra studiene viste det seg at de ulike 

tobakksformene har forskjellig relasjon til munnhulekreft, altså røyk og tyggetobakk har 

sterkere korrelasjon med munnhulekreft, sammenlignet med svensk snus. Det oppfordres til 

forskning av høyere kvalitet på studiedesign for å kunne si noe konkret om mekanismene. I 

tillegg må det tas i betraktning at selv om de valgte artiklene ikke har oppgitt sponsorer fra 

tobakksindustrien kan ikke deres interesser utelukkes. 

 

Nøkkelord: Oral kreft, munnhulekreft, røykfri tobakk, snus, røyking, oral submukøs fibrose, 

vannpipe. 
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Introduksjon 
Tobakk har lenge vært kjent som ugunstig for kreftutvikling og lungekreft er den tredje mest 

vanlige kreftformen drevet av røyking som hoved risikofaktor (4). I 2017 døde 10 894 

personer av kreft, det var det første året fler døde av kreft sammenlignet med hjerte- og 

karsykdommer i Norge (5).  I denne oppgaven ønsker jeg å finne en systematisk oversikt over 

relasjonen mellom munnhulekreft og tobakk. Funnene i artiklene som blir trukket frem i 

oppgaven har skapt nysgjerrighet for å utforske relasjonen mellom munnhulekreft og 

forskjellige tobakksprodukter. Spørsmål som; er det forskjell i den kreftfremkallende effekten 

til tobakksprodukter i form av røyk, snus, tyggetobakk eller vannpipe? Hvis ja, kan det være 

fordelaktig å promotere alternative tobakksprodukter for å redusere kreft tilfeller? Det er et 

bredt utvalg av tobakksprodukter ute i markedet, tydelig at det finnes mange ulike 

inntaksformer for tobakken i blant annet Asia, Skandinavia, USA og Afrika. Utviklingen av 

kreft relatert til tobakk i de ulike kontinentene anses å være forskjellig, det viser seg at 

utbredelsen av munnslimhinneforandringer som oral submukøs fibrose er mer vanlig i enkelte 

kontinenter sammenlignet med leukoplakier i andre. Hva kan være årsaken til dette? Svenske 

studier hevder at snus er en fin erstatning for røyk og kan redusere de helseskadelige 

effektene ved nikotininntak (6-8). IARC har forkastet denne hypotesen i et monografi (9). Er 

disse forskingsresultatene troverdige med tanke på deres sponsorer? 

 

Materialer og metoder 
For å finne relevante artikler har jeg utført systematisk søking, etterfulgt av seleksjon av 

artikler etter deres relevans. Ulike databaser som PUBMED, SSB (statistisk sentral byrå) og 

Google er benyttet for å innhente data, i tillegg til fagbøker og andre informasjonshefter.   

 

For å få tak i norsk statistikk har jeg utført søk på internett med ulike kombinasjoner av 

relevante ord. Dette inkluderer titler/MESH termer som: ¨oral cancer¨ AND ¨tobacco¨ . ¨Oral 

cancer¨ AND ¨smoking¨. ¨Oral cancer¨ AND ¨smokeless tobacco¨. ¨Oral cancer etiology¨. 

¨Oral cancer¨ AND ¨snuff ¨.  ¨naswar¨ AND ¨Oral cancer¨ . 

 

Inklusjonskriteriene ved start er at tidsskriftet skal ha innflytelsesfaktor på minst over 1 og 

helst over 3. Artiklene skal være basert på engelsk eller skandinaviske språk. Det skal være 

god kvalitet på studiedesign altså systematiske review, randomiserte kontrollerte studier, 
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kohort samt kasus kontroll. Tidsintervallet for artiklene var de siste 10 årene til å begynne 

med, men er utvidet underveis ettersom jeg ønsker bredere litteratur fra de ulike 

verdensdelene. Dermed er studier mellom fra 1970 til 2017 vurdert i denne oppgaven.  

 

Videre er relevante studier valgt ut basert på tittel og sammendrag, og i samsvar med 

veileders råd. Kriteriet om innflytelsesfaktor ble sett bort ifra ved enkelte artikler, da alle ikke 

er publisert i anerkjente tidsskrift. Søket gir over 200 artikler, 18 av disse er grundigere 

analysert i tabellen under. 

 

Nullhypotesen ved start av litteratursøket er at tobakk har ingen effekt på munnhulekreft.  

1.1 Tabell med relevante studier 
Artikkel tittel Studiedesign Tidsintervall Land Sponsorer  Konklusjon  

Tobacco use and 

cancer survival (10). 

Kohort  1971-1992 Sverige  Svensk råd for 

arbeidende og 

samfunnsforskning 

Snus er assosiert med 

moderat økning i kreft-

spesifikk dødelighet  

 

Tobacco smoking, 

alcohol drinking, and 

cancer of the oral 

cavity and 

oropharynx among 

U.S. veterans (11). 

Tverrsnitts 

studie 

1972-1983 USA Støttet av Nasjonal 

kreft institutt  

Majoriteten  av 

munnhulekreft tilfeller 

blant servitørene skyldes  

alkohol drikking og 

tobakk røyking 

Cancer and mortality 

among users and 

nonusers of snus (6). 

Kohort studie 1973-2002 Sverige  Svensk kreft 

forbund. Svensk 

medisinsk forskning 

råd, svensk dental 

forening 

Skandinavisk snusbruk 

kan ikke fraskrives risiko, 

risikoen er der men lavere 

enn ved røyking.  

Oral snuff, smoking 

habits and alcohol 

consumption in 

relation to oral cancer 

in a Swedish case 

control study  

(7). 

Kasus kontroll 1980-1989  Sverige  Forsknings fond av 

departemantet av 

onkologi UMEÅ 

universitet, svensk 

tobakk forsknings 

råd 

Viste ingen assosiasjon 

mellom snus bruk og 

munnhulekreft. Røyking 

hadde en korrelasjon med 

munnhulekreft og alkohol  

sterk assosiasjon. 

Smoking tobacco, 

oral snuff, and 

alcohol in the 

etiology of squamous 

Populasjonsbase

rt-  Kasus 

kontroll 

1988-1990 Sverige  Kreft forbund i 

Stockholm  

Røyking og alkohol 

inntak har effekt på 

plateepitelkarsinom i hode 

og hals regionen. Ingen 
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cell carcinoma of the 

head and neck(8). 

økt risiko ved snus 

Molecular 

pathogenesis of 

chewable tobacco 

(12).  

Review artikkel 1990-2017 Pakistan Ikke oppgitt Tyggetobakks vaner fører 

til psykiatrisk dødelighet 

fremfor karsinogen effekt.  

I tillegg korroderer 

tyggetobakken 

plateepitelet og letter 

HPV virus infisering. 

Anbefales globalt 

tyggetobakks 

forebyggende program 

Retrospective study 

on risk habits among 

oral cancer patients in 

Karnataka Cancer 

Therapy and 

Research Institute 

(13) 

Tverrsnittstudie 

blant kasus 

pasienter 

1991-2000  India Ikke oppgitt Oral kreft prevalens er 

høyere hos eldre menn 

med som har >10 år brukt 

tyggetobakk og røyk.  

Immunohistochemica

l detection of p53 in 

non-malignant and 

malignant oral lesions 

associated with snuff 

dipping in the Sudan 

and Sweden (14). 

Laboratoriet 

studiet 

1996 Sudan og 

Sverige 

Colgates 

forskningsfond, 

Norge 

Forskning relatert til p53 

mutasjoner og onkogener 

er nødvendig, dette for å 

kunne si mer om 

immunohistokjemikalene 

kan gi indikasjon på 

kreftutvikling relatert til 

tobakksbruk 

Use of Swedish moist 

snuff, smoking and 

alcohol consumption 

in the aetiology of 

oral and 

oropharyngeal 

squamous cell 

carcinoma  (8) 

Kasus kontroll 

populasjonsbase

rt 

1998 Sverige  Ikke oppgitt Assosiasjon mellom 

røyking og munnhulekreft 

påvist. Ingen assosiasjon 

mellom snus og 

munnhulekreft 

Effect of smokeless 

tobacco (snus) on 

smoking and public 

health in Sweden (15) 

Litteraturstudie 

-Review 

artikkel 

2003 Sverige New Jersey 

departementet av 

helse og eldre 

omsorg. Jobbet som 

konsulenter og fått 

honorar fra 

farmakologiske 

selskaper som er 

involvert i tobakk 

Effekten av snus på bruk 

av tobakksrøyk. Snus 

tilgangen har ført til 

unaturlig lav andel 

røyking blant svenske 

menn, ved at snus hjelper 

med overgangen til en  

mindre skadelig nikotin 

avhengighet. 
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avhengige 

medikamenter. Ikke 

noe fond fra tobakk 

industrien 

Smokeless tobacco 

and tobacco-related 

nitrosamines (9). 

Rapport 2004 Internasjo

nal 

IARC Røykfri tobakksbruk viste 

seg å øke pankreatisk 

kreft i de fleste studiene 

The association of 

smoking, alcoholic 

consumption, betel 

quid chewing and 

oral cavity cancer 

(16). 

Kohort  2007 Taiwan Ingen konflikt, ikke 

oppgitt sponsorer 

Røyking, alkohol konsum 

og betel quid tygging. 

Anbefales oral screening 

av disse pasientene for å 

forebygge og mulig øke 

overlevelsesraten blant 

munnhulekreft pasienter 

Smoking and 

drinking in relation to 

oral cancer and oral 

epithelial dysplasia 

(17). 

Kasus kontroll Publisert 2007 USA New York 

universitet oral kreft 

forskning for 

voksne og voksen 

helsefremmende 

senter. Fondes av 

nasjonal institutt av 

dental og oro facial 

forskning. 

  Sammenhengen mellom 

røyking og oral kreft er 

meget lik oral epitelial 

dysplasi og røyking, det 

foreligger en assosiasjon 

uansett type lesjon 

OSCC/OED. 

Smokeless tobacco, 

viruses and oral 

cancer (18). 

Artikkel  2007 Sverige Threus fond Kausal sammenheng 

mellom ST og OC i USA, 

Asia og Afrika. Svenske 

snusen krever flere 

prospektive studier. 

Smoking, alcohol, and 

betel quid and oral 

cancer (19). 

Kohort– 

prospektiv  

2010-2011 Taiwan Ingen konflikt ikke 

oppgitt sponsorer 

Bør utarbeides et 

forebyggende program for 

pasienter >/= 40 år  som 

røyker tobakk, tygger betel 

quide, og drikker alkohol. 

Pga. høyere risiko for 

munnhule kreft 

Oral cancer in 

Swedish snuff dippers 

(20). 

Pasient 

kaustikker  

2012 Sverige  Støttet av Thureus 

fond, ingen interesse 

konflikter 

16 pasienter med kreft  

Røykfritobakk: snus. 

Alkohol 

Prevalence of oral 

potentially malignant 

disorders (21). 

Systematisk 

review og Meta 

analyses 

2018 Asia Støttet av CAPES 

coordination for the 

improvement of 

higher Education 

personnel. Ministry 

of education, Brazil 

Asiatiske populasjonen 

hadde høyest prevalens av 

Oral potensielt malign 

sykdommer OPMD. Sør 

Amerikanere og Karibiske 

populasjonen også.  
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Etiologien til kreft 
Hva er kreft? Det er en ondartet neoplasi (22). Det vil si en vekstforstyrrelse som ikke 

kontrolleres av kroppens normale reguleringsmekanismer. Celleveksten eller cellens levetid er 

påvirket, det kan enten være ukontrollert celledeling eller redusert celledød (apoptose) (23).  

Kreft kan forekomme i hvilket som helst organ eller vev, dets alvorlighetsgrad kan variere fra 

godartet- benign til ondartet- malign svulst. Benigne svulster kan differensieres, mens 

maligne kan både differensieres og prolifereres. Kreften kan metastasere, det vil si spre seg 

ved hjelp av det lymfatiske og kardiovaskulære systemet. Vanligste kreftformene er 

prostatakreft, lungekreft og brystkreft, disse har dårlig prognose da de raskt kan metastasere 

til andre kroppsdeler (24).    

Kreft er en sykdom som ikke har en bestemt årsaksfaktor, den er multifaktoriell, det er en 

kombinasjons av interne genetiske og eksterne miljøfaktorer. Eksterne faktorer er røyking, 

tobakksbruk, alkohol, kostvaner, mosjon, stråling og munnhygiene, i denne oppgaven 

fokuserer jeg hovedsakelig på de to førstnevnte. Aldringsprosessen er en viktig faktor å ta 

høyde for da mutasjoner øker med alderen.  

Etiologien til munnhulekreft 
Munnhulekreft utvikles eller finner sted innenfor munnhulen. Munnhulen avgrenses fra lepper 

til bakre tungerygg, tonsillene og bløte ganen (se bilde 1). Dermed klassifiseres kreft lesjoner 

som ligger mukosalt, gingivalt, palatinalt, dentalt og lingualt som munnhulekreft. Tumorene 

inndeles i 3 klasser ut ifra deres opphavsceller, epiteliale, mesenchymale, hvor den siste 

klassen er en blanding av epiteliale og mesenchymale celler. Hovedtypen, altså 90% av kreft 

som affiserer munnhulen, er plateepitel karsinom (25). Sjeldne tilfeller forekommer maligne 

svulster som sarkomer, maligne melanomer, lymfomer, odontogene tumorer, kjevebeinskreft 

og metastaser i munnhulen. Den mest vanlige tobakksrelaterte munnhulekreften er 

bløtvevskreft, som inkluderer både gingiva og løs mukosa. Denne er hyppigst lokalisert på 

tungen (1).  
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      Bilde 1: Illustrerer munnhulen, munnhulekreft avgrenses fra leppene til ganeseilet (26) . 
 

Det er flere faktorer som anes å ha sammenheng med utviklingen av munnhulekreft. Faktorer 

som er av betydning er; tobakksrøyk, alkohol, røykfri tobakk, tyggetobakk, humant papilloma 

virus, lite frukt og grønnsaksinntak, periodontal sykdom, dårlig munnhygiene og kronisk 

soppinfeksjon (27) (1, 28). De først nevnte har sterkere sammenheng enn de siste fire, da det 

foreligger mindre evidens for deres tilknytning til kreft. 

 

De stoffene som er farlig for orale mukosa er ofte fettløselige, de diffunderer lett gjennom 

cellemembranen, gir direkte muterende effekt på DNAet som igjen kan gi ukontrollert 

cellevekst. En studie viser at det kan være en mulig sammenheng mellom karsinogene 

effekten av røykfrie tobakken og epigenetiske reaksjonsveiene. Dette gjelder de som 

promoterer metylering av tumor suppressor gener og fører til ukontrollert proliferasjon (29). 

Mekanismen bak den kreftfremkallende effekten av tobakk er at den inneholder spesifikke 

stoffer som kan øke risikoen for munnhulekreft, det gjelder blant annet tobakk spesifikke 

nitrosaminer. Tobakken inneholder i tillegg avhengighetsskapende stoffet nikotin, noe som 

øker hyppigheten av tobakksinntak, det vil igjen øke eksponeringen for de kreftfremkallende 

stoffene. Forskning tyder på at det er forskjell i sammenheng mellom oral kreft og røyking, 

versus oral kreft og snusbruk, de virker ikke på samme måte. Det anses at snus har mindre 

skadelige effekter (7). Forskjellene mellom deres skadelige effekter drøftes senere i 

oppgaven. Det foreligger lite konkret forskning som kan fortelle eksakt om 

virkningsmekanismen. 
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Epidemiologi av munnhulekreft  
Oral kreft ligger på 17. plass i verden, det er en sjelden krefttype sammenlignet med de andre. 

Epidemiologiske dataene er samlet fra Skandinavia, Nord Amerika, India, Pakistan, Sørøst 

Asia og Sudan. Det foreligger lite forskning fra det afrikanske kontinentet, dette fører til at 

prevalensen av munnhulekreft mest sannsynlig vil være høyere enn det tallet tilsier. Mangel 

på data fra det afrikanske kontinentet gjør det vanskeligere å inkludere i analysen. En rapport 

fra 1992-96 viser at det er høyere insidens av oral kreft blant menn sammenlignet med 

kvinner (1). Verdenskartet under viser insidensen av munnhulekreft blant menn og kvinner, 

figurene er hentet fra nevnte rapport.  

 

 
Figur 2a og 2b: Viser insidensen av oral kreft blant menn (a) og kvinner (b)  
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Epidemiologi av røyking og røykfri tobakkvaner  
	

1 Skandinavia 

I mange land, har det vært nedgang i daglig røykevaner de siste tiårene. Tidligere var det bare 

vanlig med røyking blant menn nå gjelder det kvinner også. Mellom 1978 - 2017 har daglig 

røyking blant den norske befolkningen minket fra 45 til 14% blant menn og 33 til 14% blant 

kvinner. I 2018 har et estimat fra statistikk i Norge vist at 12% av hele den norske 

befolkningen røyker daglig, som er likt fordelt blant kjønnene (30). Blant disse daglige 

røykerne ligger gjennomsnittlige mengden av sigaretter på 12 som er omtrent den samme 

mengden som på 1980- og 1990-tallet. Dermed konsumerer røykerne lik mengde sigaretter 

som før. Fra en oversikt i 2015 rapporterte SSB at svensker røyker minst i EU (13%) og 

grekere har den høyeste prosenten av daglig røyking med 39% som røyker hver dag. 

Tradisjonelt har snus vært mest populært i Sverige og Norge. Snus var forbudt i EU i 1992. 

Etter en stor debatt da Sverige skulle bli medlem av EU i 1995 ble forbudet opphevet i 

Sverige. I Norge bruker 18% menn og 7% kvinner snus daglig. Det daglige konsumet av snus 

i Norge har økt fra 6% i 2009 til 12% i 2018, dette tilsier 100% økning i daglig snus konsum. 

Det er i dag den samme mengden daglige røykere. Menn mellom 25-34 år er overrepresentert 

med et daglig snusforbruk på 30%. Generelt viser snusbruken seg å redusere med alderen (se 

figur 1).  

 

Bilde fra SBSS som viser utviklingen av røyke og snusvaner de siste tiårene(2) .  

 

Per cent

Figure 1. Share of the population aged 16-74 who use snus and
cigarettes daily, by tobacco product and year. Per cent

Daily smokers Daily users of snus

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0

5

10

15

20

25

Source: Tobacco, alcohol and other drugs, Statistics Norway.
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2  Nord Amerika 

Etter 2. verdenskrig, ble røyking mer populært i vesten. Det var estimert at 75% av den 

mannlige populasjonen var daglig røykere rundt 1950-tallet. I en rapport av Hall og Doran 

kom det frem at overordnet røyking er redusert fra 43% i 1965 til 18% i 2016 (31).  

Senere studier fra USA rapporterer at foreløpig røyking er redusert fra 20.9% i 2005 til 14% i 

2017, og andel av røykere som nå har sluttet har økt. 15.8% av røykerne var menn og 12.2% 

var kvinner (32). 

I USA finnes det ulike produktformer av røykfri tobakk, hovedsakelig i form av tyggetobakk 

og snus. Det ble i 2014 rapportert 3.3% daglig bruk av røykfri tobakk (33).  

Et utsagn fra en rapport i USA, advarer mot avhengighetsskapende produkter: ¨slik som 

sigarettrøykingen blant 18 åringer har redusert, har bruken av nikotinprodukter inkludert e-

sigaretter tatt en dramatisk økning. Alt dette skaper en ny generasjon av amerikanere som har 

risiko for nikotin avhengighet¨  

- Surgeon generell rapport 2018 

 

3 Pakistan, India og Sørøst Asia 

Store deler av befolkningen i disse verdensdelene er daglige røykere og brukere av røykfri 

tobakk. Flere former for røykfri tobakk brukes i betydelige andeler slik som areka nøtt, betel 

quid, gutka, naswar altså tyggetobakk. 

 

Prevalensen av oral potensielle maligne sykdommer (OPMD); orale tilstander som 

leukoplaki, erytroplaki, oral submukøs fibrose og angulær chelitt er funnet i en Meta analyse 

av Weber Mello et al. Det viser seg at OPMD i Asia har høyere prevalens som ligger på 

10.54% sammenliknet med vesten som ligger på 3.07%. Årsaken kan skyldes den høye 

prevalensen av oral submukøs fibrose i Asia.  

 

Areca nøtt tygging gir ofte oral submukøs fibrose, imens røyking og snusing gir oral 

leukoplaki og erytroplaki. OPMD tilstandene ble vurdert ved hjelp av anamnese, klinisk 

undersøkelse og histopatologisk prøve, dette for å unngå mest mulig bias, noe som øker 
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troverdigheten til funnene (21). En epidemiologisk studie fra Asia viser at munnhulekreft er 

den sjette mest forekommende maligne formen i Asia (34). Land som India, Pakistan, 

Bangladesh, Taiwan og Sri Lanka har høyest insidens av munnhulekreft. Det er flere viktige 

risikofaktorer slik som alkoholkonsum, tobakktygging, røyking, sosioøkonomiske forhold, 

virus som HPV og oral hygiene. 

 

En retrospektiv studie fra et kreftforskning og terapi institutt i Karanthaka (India) har tatt for 

seg tobakksvanene til pasienter som har fått påvist munhulekreft. Prevalensen av oral kreft 

blant eldre menn var høyere på grunn av tobakksvaner i form av betel quide tygging og 

røyking i mer enn 10 år. Svakheten med dette retrospeksitve studiet er at det er ingen 

kontrollgruppe og det kan fremkomme en del informasjons skjevhet. Da pasienten allerede 

har utviklet kreft kan det føre til at de overrapporterer eller underrapporterer forbruket på 

grunn av hukommelsen.  

 

Lett tilgjengelighet og den normaliserte holdningen til tyggetobakken er blant annet årsaken 

til det høye forbruket i utviklingslandene. Det finnes lite nasjonale restriksjoner, retningslinjer 

eller forebyggende program for tyggetobakk. Denne typen tobakksforbruk har ført til at 

munnhulekreft har blitt den nest vanligste kreftformen i Pakistan (12). 

 

Røykfri tobakk og munnhulekreft  
Tobakk er en fellesbetegnelse for en rekke produkter som fremstilles av tobakksplanter (35). 

Det finnes flere ulike typer og former av tobakksprodukter. Disse kan være i form av røyk og 

røykfri tobakk, slik som snus, løs snus, vannpipe, skråtobakk, pipetobakk, sigarer og røyk. I 

tillegg blir andre former for røykfri tobakk brukt i Asia og Afrika, slik som tidligere nevnt 

betel quid- paan, gutka, areka nøtt, toombak og tyggetobakk. Disse kan gi 

munnslimhinneforandringer som leukoplaki, eytroplaki, oral submukøs fibrose, ulcerasjoner 

og maligne lesjoner. Hovedårsaken til oral submukøs fibrose viser seg å være areka alkaloider 

fra tyggetobakken. Areka Alkaloider har sammenheng med økt kollagen syntese og redusert 

degradering samt akkumulering av kollagen (21).  

 

Tobakk består av ulike stoffer og partikler som er karsinogene, muterende og genotoksiske 

(5). Inneholdespartiklene er blant annet nikotin, tjærestoffer, nitrosaminer, karbonmonoksid, 

nitrogenoksid og frie radikaler, som er skadelige for celler. Cellenes DNA kan på grunn av 
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disse stoffene muteres og gi ukontrollert celledeling, det vil si kreftutvikling. Den vanligste 

maligne formen i munnhulen er plateepitelkarsinom, denne befinner seg oftest i munngulvet 

og tungen.  

 

Det viser seg at gutka, naswar, paan og areka nøtt korroderer plateepitelet, som gjør at 

oppertunistiske virus som HPV lettere kan invadere basallaget og utvikle munnhulekreft. 

Tyggetobakken paan har ulik patogenese fra naswar, paan påvirker psykoaktiviteten til det 

sentrale og autonome nerve systemet og fører til avhengighet. Naswar kan i tillegg til 

karsionogene effekten føre til alvorlige kardiovaskulære effekter, slik som økt ratio av 

kolesterol, LDL og triglyserider. Artikkelen viser at flere studier tyder på at tyggetobaksvaner 

fører til mer psykiatrisk sykelighet enn karsinogenitet. Til å konkludere anbefales det 

utvikling av et forebyggende program for reduksjon av tyggetobaksbruk, ikke minst for å 

redusere munnhulekreft tilfeller globalt (12). 

 

I 2004 ble det gjort samarbeid mellom forskjellige land for å undersøke om snusbruk hadde 

en innvirkning på kreft, muligenst om ulike nitrosaminer har påvirket utviklingen. 19 forskere 

fra 7 ulike land samlet seg sammen for å konkludere med ekspertråd fra kreftforskningen. 

Hypotesen om at snus fører til mindre røyking ble forkastet, da det ikke forelo evidens for 

dette. De kom også frem til at NNN (N-nitrosonornicotine)  og NNK (4-methylnitrosamino-1-

3-pyridul-1- butatone) var karsiogene for mennekser, basert på dyreforsøk og studier utført på 

eksponerte befolkninger. Røykfri tobakksbruk viste seg å øke pankreatisk kreft i de fleste 

studiene (9). Dette har sammenheng med at røykfri tobakk følger GI traktus som gir økt risiko 

for kreft i gastrointestinale trakt.  

 

En reviw artikkel fra 2003 belyser folkehelsen i Sverige og tobakkvanene, det legges særlig 

vekt på hva slags effekt røykfri tobakk har på røyking. Det er brukt ulike data kilder som 

konferanser, abstrakter, internettbasert informasjon om snusbruk og andre tobakk produkter. 

Artikkelen støtter bruken av snus og at det har mindre helsefarlige effekter sammenlignet med 

røyk, da den gir mindre utslipp av helsefarlige stoffer. Snus kan fortsatt gi høye doser av 

nikotin, venøse konsentrasjonene av nikotin øker, imotsetning til røyking hvor store doser 

nikotin inhaleres til det artrielle blodet. De konkluderer i artikkelen med at snus fører til 

mindre bruk av røyking blant svenske menn og dermed nikotin tilføring. Det vil si at det er en 

mindre helseskadelig form for tobakksbruk. I artikkelen diskuterer de også at muligenst flere 

blir introdusert til nikotin og senere røyking av røykfrie tobakksprodukter (15). 
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En annen studie tar for seg svensk snus, røyking og alkohol forbruk hos pasienter som har 

utviklet oral kreft og orofaryngeal kreft. Forfatteren konkluderer med at der er en assosiasjon 

mellom røyking og plateepitelkarsinom i munnhulen. Resultatene viser ingen assosiasjon 

mellom svensk snus og plateepitelkarsinom (6). En annen populasjonsbasert kasus kontroll 

studie i Sverige har tatt for seg eksogene agens, som røyking, alkohol inntak, snusbruk, 

matvaner og oral hygiene, dette for å finne årsakene til utviklingen av kreft i hode og hals 

regionen. Studien basert på svenske menn, inkluderer 2 millioner personår hvor deltakerne var 

mellom 40-79 år gamle i 1988-1990 (8). De konkluderte med at det var en dose avhengig 

risiko for kreft i hode-hals regioen med tanke på alkohol og tobakks røyking, alkoholforbruk 

på 10-19 gram per dag hadde ingen eller lite effekt blant ikke røykere. Man fant ingen økt 

risiko hos de som brukte svensk snus.  

 

En kasus kontroll studie tok for seg 410 pasienter som hadde munnhulekreft og 410 

kontroller. Studien ble gjennomført ved hjelp  av spørreskjema i tidsintervallet fra 1980-1989. 

Forfatterne konkluderer med at det er en assosiasjon mellom røyking og alkohol konsum, men 

svensk snus har ikke like stor innvirkning på munnhulekreft (7). Denne studien og den 

overnevnte anses som eldre evidens da sammensetningen av snusen har endret seg betydelig 

siden den tid. 

 

En svenske kohort studie blant mannlige byggearbeidere fulgte utviklingen av kreft og samlet 

deres tobakks vaner fra 1971-1991, fullstendig oppfølgning ble fullført i 2007. Kvinner var 

ekskludert. Alle former for kreft ble registrert, ikke bare oral kreft. Artikkelen konkluderte 

med at det er behov for ytterligere forskning for å forstå eventuelt nikotinets rolle i 

utviklingen av kreft. Studien viste at tidligere røkere og de som nylig startet på snus hadde økt 

sjanse for kreft relatert død (10).  

  

Rossaar og gruppen utførte en svensk studie hvor de tok for seg kreft og mortalitet blant 

mannlige snusbrukere og ikke snusbrukere. Det ble utført en oppfølgingsstudie fra 1973-74 

fram til 2002 med 9976 deltakere. Tidligere er det vist at snus ikke gir kreftutvikling men det 

motsatte ble bevist ved hjelp av denne studien, det er en assosiasjon mellom snus og oral kreft 

utvikling (6) . 

 

I de overnevnte studiene er ikke begge kjønnene representert. Andre studier har ikke vist noe 

forskjell på kjønnene derfor kan resultatene anses å være representative. Studiedesignet brukt 
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i begge studiene er av god kvalitet da eksponeringen kommer før utfallet, men kan være lite 

spesfikt for å kun se på munnhulekreft relatert til tobakk. De fleste skandinaviske studiene 

viser ingen tydelig kauslitet, men at det muligenst kan være sammenheng.  

 

Det er utført en studie hvor man har gjort en immunohistokjemisk deteksjon av p53 i ikke 

maligne og maligne lesjoner for å kunne finne en indikator på kreftutvikling i relasjon til 

snusbruk. Vevsprøvene brukt i studien er både fra premaligne lesjoner og oral 

plateepitelkarsinom hos snusere og ikke snusere. Snusere som ble undersøkt for p53 var fra 

Svergie og Sudan. Prøvene fra plateepitelkarsninomet hos sudanske snusere hadde 21% p53 

utrykt, imens  plateepitelkarsinom hos ikke snusere i Svergie, Norge og Sudan viste seg å 

utrykke p53 i høyere andel altså 65%, 68% og 64%. Premaligne lesjonene hos snusere og ikke 

snsuere utrykte ikke immunohistokjemikalet p53. Snusen fra Sudan hadde unormalt høye 

nivåer av tobakk spesifikke nitrosaminer TSNA. Artikkelen konkluderte med at mer forskning 

relatert til p53 mutasjoner og onkogener er nødvendig for å kunne si mer om disse 

immunohistokjemikalene kan gi indikasjon på kreftutvikling relatert til tobakksbruk (14).  

 

En sammenfatning av 16 pasientkaustikker ble sammenlignet i en svensk studie, hvor alle 

pasientene hadde neoplastiske orale lesjoner (20). Disse pasientene hadde fått påvist 

munnhulekreft akkurat hvor de plasserte svenske snusen daglig, deres forbruk av snus og røyk 

ble registrert. Forfatterne ønsket å sette spørsmåltegn på snus som en mindre helsefarlig 

nikotinerstatning. 

 

Røykfri tobakk i form av snus har flere helseskadelige effekter, snus fører til hyperkeratinisert 

epitel på et lokalisert område i munnhulen. Det viser seg at snus ikke har signifikant effekt på 

munnhulekreft derimot har den effekt på det kardiovaskulær systemet og andre kroppsviktige 

organer. Noe jeg ikke har fokusert på i denne studien, men ville vært interessant å utforske. 

For å redusere den kreftfremkallende effekten i munnhulen bør plasseringen av snusen endres 

hyppig påstår tannhelsepersonale, men har ikke klart å finne studie som kan støtte denne 

påstanden. Det krever mer forskning angående denne problemstillingen.  
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Røyking og munnhulekreft 
Tobakksrøyken er satt sammen av ulike gasser som oksygen, nitrogen, karbonmonoksid, 

metan og ketoner. I tillegg inneholder tobakksrøyken tjærestoffer PAH (polysyklisk aromatisk 

hydrokarboner) som omtales å være det farligste i tobakken. Det er forskjell i tobakksinntak i 

form av røyk sammenlignet med røykfrie typen. Røyk medfører til eksponering av andre 

organer slik som lungene og systemiske kretsløpet, sammenlignet med røykfrie formen som 

hovedsakelig har de skadelige effektene lokalt i munnhulen og GI traktus, i tillegg til at det 

absorberes til systemkretsløpet via blodet. Nikotin i tobakken fører til avhengighet ved å virke 

på belønningssystemet i hjernen, slik at det øker dopaminutskillelsen og reduserer 

dopaminnebrytningen. Dopaminutskillelsen kan gi beroligende effekt og være vanedannende. 

I dag er det mer og mer populært å innta nikotin uten tobakk, ved hjelp av nikotin 

tyggegummi eller elektriske sigaretter. Det er en tjær grense på 12mg/sigarett i Norge (1). 

Folkehelseinstituttet har beregnet at 6300 dødsfall i 2015 tilskrives røyking (36). Om man 

slutter å røyke vil risikoen for å få kreft minke, men passiv røyking øker sjansen for andre 

kreftformer.  

 

Munnhulekreft er mindre vanlig sammenlignet med lungekreft. Det er tjærestoffene som er 

kreftfremkallende i røyken. DNA mutasjoner i tumor supressor gener og onkogener som p53 

og K ras, gir hemmet celledød altså apoptose og ukontrollert cellevekst. Aktivering av AKT 

og protein kinase A fører til redusert apoptose og økt angiogenese som gjør det lettere for 

tumoren å vokse. Angiogenese altså veksten av blodårene gjør næringsstoffer lett tilgjengelig 

(29). Tumor spesifikke nitrosaminer TSNA gir en tumor promotering som øker lokal kronisk 

inflammasjon, oksidativ stress og dannelse av reaktiv oksygen (18).  

 

DE Morse et al. ønsker å se om røyking og alkoholdrikking påvirker likt på oral epitelial 

dysplasi og oral kreft. Det er gjennomført et kasus kontroll studie hvor intervjuene er fra 

perioden 1996-2000. Studiet viser at eksponering av røyking har stor innvirkning både på 

premaligne lesjoner og munnhulekreft. Derimot har økt forbruk av alkohol sterkere 

assosiasjon til munnuhlekreftutvikling sammenlignet med oral epitelial dysplasi (17). 

 

En kohorte studie fra 2011 ved et sykehus i Taiwan blant menn lik eller over 18 år ble 

gjennomført for å finne assosiasjonen mellom røyking, alkohol forbruk, og betel quid tygging 

relatert til munnhulekreft. Datasamlingen inkluderte røyke og tobaksvaner, i tillegg til 
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inspeksjon av oral mukosa. Studien viste at 230 av de 344 biopsisvarene inkluderte oral kreft. 

Hovedfokuset ved forskningsartikkelen var at de som regelmessig brukte tobakk og drakk 

alkohol hadde høyere risiko for å utvikle oral kreft i motsetning til andre. Derfor bør disse 

individene regelmessig screenes for å kunne oppdage kreft så tidlig som mulig, siden 

prognosen blir dårligere jo mer langtkommen kreften er (19).  

 

En kohorte studie om sammenhengen mellom alkohol inntak, betel quid tygging og 

munnhulekreft (samme studie som den over men som ble gjennomført 2008 i Taiwan) setter 

lys på at det behøves forebyggende tiltak som screening for å kunne kontrollere slike 

tilstander (16). Studiedesignen som er brukt, altså kohorte rangeres som et av de bedre 

kvalitetsmessig.  

 

I en studie gjort på servitører i USA 1972-1983 ble det registrert kreft orofaryngealt samt 

alkohol inntak og tobakk bruk. Det viste seg at alkoholinntak og tobakk røyking var sammen 

ansvarlig for mesteparten av orale kreften blant servitørene. Inntil 35 tobakkrøyk og 21 viski 

shots dagen ga økt risiko for oral kreft men at høyere antall ikke ga økt risiko (11).  

Vannpipe røyking og munnhulekreft 
I nyere tid ser man økt bruk av blant annet elektroniske sigaretter og vannpipe røyking, også 

kalt hookah. Disse alternative tobakksformene har også helseskadelige effekter, men det 

finnes ikke tilstrekkelig evidens for å kunne konstantere dette. Vannpipe gir blant annet 

nedsatt lungefunksjon, redusert ventilasjonskapasitet samt økt oksidativ stress og 

inflammatorisk respons (37).   

 

Vannpipe røyking kan blant annet gi lunge sykdom, oral kreft, lungekreft, lav fødselsvekt, 

metabolsk syndrom, periodontal sykdom og kardiovaskulær sykdom viser en meta analyse 

rapport (38). En systematisk review artikkel konkluderte med at vannpipe røyking var 

assosiert med økt inflammasjon, sopp, periodontitt, alveolitt, premaligne lesjoner, oral kreft 

og øsofagal plateepitel karsinom. Det tyder på at mer informasjon bør gis til brukerne slik at 

de begrenser bruken av vannpiperøyking (3). Større forebyggende informasjonskampanjer bør 

utarbeides for å øke kunnskap blant befolkninger og forbrukere internasjonalt. Flere studier 

indikerer på at vannpipe røyking og E- sigarettbruk har ukjente helseskadelige utfall på 

kroppen, men mer forskning rundt temaet kreves for å kunne gi konkrete råd og restriksjoner 
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til brukerne (39). I tillegg anbefales det økt prospektiv forskning for å kunne finne klare 

årsakssammenhenger, nå som populariteten og bruken stadig er i vekst (40, 41).  

 

Sponsoreres interesser 
Jeg har systematisk undersøkt hvem som sponset de ulike studiene som er selektert og 

diskutert på de forrige sidene. Dette for å utelukke at tobakksindustriens interesser skulle 

ligge til grunn. Enkelte artikler hadde ikke nevnt sponsorene eller de som støttet forskningen, 

noe som medfører usikkerhet. Litteraturstudien av J Foulds et al. oppklarer at de mottok 

honorarer fra farmakologiske selskap som produserte tobakkavhengige medikamenter og de 

konkluderte med at det ikke er mottatt noen fond fra tobakksindustrien (se tabell) (15). Det 

må tas i betraktning at selv om artiklene som er valgt ikke har oppgitt sponsorer fra 

tobakksindustrien kan det ikke utelukkes interesser.  

Konklusjon 
Risikoen for munnhulekreft øker ved bruk av tobakk og studier viser at det er forskjell i 

risikoen mellom røyking, snus og tyggetobakk som paan, betel quid og areka nøtt. Flere 

artikler indikerer på at nordisk snus er mindre skadelig sammenlignet med snus fra andre 

verdensdeler slik som USA, Asia og Sudan. Det viser seg at røykfri tobakk har en økt effekt 

på munnhulekreft, men det kan man ikke finne i tilfelle med nordisk snus. Fortsatt vil det ikke 

være fodelaktig å promotere alternative tobakksprodukter, da snus i tillegg har andre negative 

helsefaktorer. Det kan påvirke hjerte-kar sykdommer, og andre systemiske tilstander. Etter 

analyse av artikler fra blant annet Sverige, Taiwan, Sudan, Pakistan finner man ut at det 

ønskes screening program for høy risikogrupper av snuser og røykere (12, 15).  

 

Det viser seg at utbredelsen av munnslimhinneforandringer som oral submukøs fibrose er mer 

vanlig i Asia og det skyldes forbruket av tyggetobakk. Forskning tyder på at det er økt risiko 

for utvikling av munnhulekreft ved røyking og at sjansen for malign transformasjon øker 

ytterligere dersom man drikker mye. Resultatene fra artiklene kan antas å være troverdige, da 

de fleste artiklene har oppgitt sponsorer som ikke er relatert til salg av tobakk. En del har ikke 

oppgitt sponsorer noe som gjør det vanskelig å vurdere om det er andre interessenter bak 

studiene.   
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