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SHERMIN RUSTHEN

Shermin Rusthen disputerte den 29. oktober 2020 for ph.d.-graden ved 

Institutt for klinisk odontologi ved Universitetet i Oslo med avhandlingen 

«Primary Sjögren’s Syndrome – Oral and Ocular Aspects». 

Hovedveileder har vært Janicke Liaaen Jensen.

Hva skjer egentlig når spytt- og tårekjertlene ikke virker som de skal? Og 

hvilke konsekvenser vil det få for livskvaliteten? I en avhandling ved Det 

odontologiske fakultet har Shermin Rusthen sett nærmere på dette.

Temaene for avhandlingen hennes var å vurdere orale og okulære 

forandringer og oral helserelatert livskvalitet hos pasienter med Sjögrens 

syndrom. Det ble gjort omfattende undersøkelser av munnhule, spytt, 

øyets overflate og tårer. Videre ble forstyrrelser i smak- og luktfunksjon 

undersøkt, og bakteriene i spyttet ble analysert.

Det å ha tørre øyne og tørr munn er ofte svært smertefulle tilstander, 

noe som igjen kan resultere i at livskvaliteten forringes dramatisk for disse 

pasientene. Det å forstå hvordan disse tilstandene påvirker pasientene blir 

derfor avgjørende for å kunne bedre behandlingstilbudet.

Sjögrens syndrom gir helt spesifikke utslag på spytt- og tårekjertler, men 

det finnes også mange pasienter som ikke oppfyller kriteriene for 

diagnosen Sjögrens syndrom, men som strever med tørre øyne og tørr 

munn av ukjent årsak. Disse pasientene vies ofte lite oppmerksomhet i 

forskningen og dette ble også adressert i avhandlingen. 

Nedsatt smak og smak- og luktfunksjon var tydelig til stede hos 

pasienter med Sjögrens syndrom i motsetning til kontrollgruppen. Dette 

funnet gjaldt også oral helserelatert livskvalitet, som var signifikant 

dårligere hos pasientene enn hos kontrollgruppen.

I to av artiklene ble resultater fra pasienter med Sjögrens syndrom også 

sammenlignet med pasienter som ikke oppfylte kriteriene for sykdommen, 

men hadde plager knyttet til tørr munn og tørre øyne, samt med friske 

kontrollpersoner. Det viste seg at Sjögrenspasientene hadde betydelig 

lavere salivasekresjon, noe som betyr at de produserer mindre spytt. 

Subjektiv følelse av munntørrhet var utbredt hos begge pasientgruppene. 

Videre fant man at både Sjögrenspasientene og den andre pasientgruppen, 

hadde større grad av alvorlig tørre øyne enn den friske kontrollgruppen.

Det ble også undersøkt om det fantes forskjellige bakterier i spyttet hos 

pasienter rammet av Sjögrens enn hos andre. Bakteriene i spyttet ble 

kartlagt ved hjelp av PCR og 16S rRNA gensekvensering. Man observerte 

at noen bakterieslekter dominerte hos pasientene. Det var bakterieslektene 

Prevotella, Veillonella, Streptococcus, og Haemophilus. Spyttprøvene viste 

også tegn til at det eksisterte en mikrobiell ubalanse (dysbiose) hos 

Sjögrens- pasientene. 

 Hovedkonklusjonen fra disse studiene er at det er viktig med en 

tverrfaglig subjektiv og objektiv evaluering av pasienter med tørr munn og 

tørre øyne, fordi dette kan bidra til bedre livskvalitet og pasientomsorg. På 

sikt kan informasjon om sammensetningen av bakterieflora hos pasienter 

med Sjögrens kunne bidra til utformingen av salivære biomarkører til bruk 

i tidlig diagnostikk
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