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Sammanfattning 
Bakgrund: Huden är ett viktigt organ med viktiga funktioner i kroppen som att till exempel hålla 
kroppstemperaturen, förmedla känslor, minska vätskeförlust samt utgör en fysisk barriär. Huden är 
uppbyggd av tre lager som kallas för överhude läderhud och subkutan fettvävnad. Hudens funktion 
som fysisk barriär kan förstöras vid sår. Direkt efter en sårskada startar flera processer som är 
hemostas, inflammation, proliferation och ombyggnad. Olika medel kan användas vid behandling 
av sår till exempel honung. 
Syfte: Syftet med litteraturarbetet var att studera om honung har en eller fler medicinska effekter på 
sårläkning.  
Metod: Denna litteraturstudie utfördes genom sökning i PubMed. Fem randomiserade 
kontrollerade studier inkluderades. 
Resultat: I studie 1 kunde honung påskynda sårläkning så honunggruppen hade läkningtid för 
fotsår som var 31 ± 4 dagar och kontrollgruppen hade 43 ± 3 dagar (P <0 , 05). I studie 2 jämfördes 
smärtnivå. Tiden som krävdes för smärtfrihet var 5,53  ±  0, 9 dagar i honungsgrupp och 
7,65  ±  1,29 dagar i kontrollgruppen (P  <  0,001). I studie 3 hade såren hos 19 (52,8%) patienter  i 
honungsgruppen läkt efter 5 veckor jämfört med 13 (36,1%) patienter i kontrollgruppen. I studie 4 
förbättrades munsårläkning vid herpes i honunggruppen under dagarna 3 och 5 jämfört med 
kontrollgruppen, skillnaden var statistiskt signifikant (P=0,001).  I studie 5 bestämdes sårläkning 
med hjälp av mått på sårstorlek vid start, dag 3 och dag 7 efter tandbortagning. Resultatet visade att 
sårstorleken var signifikant mindre i honungsgruppen jämfört med kontrollgruppen (P = 0,002 
och P = 0,006) dag 3 och 7 efter tandbortagning.  
Slutsats: Honung har goda mediciniska effekter på sårläkning. Honung var effektivt för både 
påskyndning av sårläkning samt lindring av smärta som orsakades av sår. Den förkortar tid för 
sårläkning, lindrar smärta och kan minska användning av smärtlindrande mediciner.  
När det gäller sårläkning kan honung påskynda sårläkning men inte på alla sårtyper såsom 
kirurgiska sår. Honung är både effektivt hos barnpatienter och vuxna patienter samt effektivt på 
olika sårtyper. 



 
ABSTRACT 
 
Background: The skin is a very important organ that serves essential functions in the 
body, for example keeping the body temperature, signalling feelings, decreasing fluid 
loss, and it is also a physical barrier. The skin is built of three layers that are called 
epidermis, dermis, and subcutaneous adipose tissue. Wounds can damage the physical 
barrier. After a wound injury, many processes such as hemostasis, inflammation, 
proliferation, and reconstruction are initiated. Honey is an example of an expedient used 
for wounds. 
Purpose: The purpose of this literature study was to investigate if honey has medical 
effects on a wound. 
Method: This study was executed through a search for litterature in PubMed. 
Results: Honey could accelerate wound healing in study 1 and the time for the wound 
healing of diabetic foot ulcers was 31± 4 days in the honey-group. The control-group 
had 43 ± 3 days (P <0.05) as the wound healing time. Pain levels were measured in 
study 2. The time required for pain relief was 5.53  ±  0.9 days in the honey-group and 
7.65  ±  1.29 days for the control-group (P < 0.001). In study 3 19 (52.8%) patients in 
the honey-group had healed wounds after five weeks compared to 13 (36.1%) patients 
in the control-group. The wound healing of herpes lesions had improved in study 4 in 
the honey-group during days 3 and 5. Compared to the control-group, the difference 
was statistically significant (P = 0.001). In study 5, the wound healing was analysed 
through measurements of the wound size in the beginning, day 3 and day 7 after tooth 
removal. The results showed that the wound size was significantly smaller in the honey-
group compared to the control group (P = 0.002 and P = 0.006) during day 3 and 7 after 
the tooth removal. 
Conclusion: Honey does have good medical effects on wound healing. Honey was very 
effective for acceleration of wound healing and for pain relief that was caused by 
wounds. It shortened the time for wound healing and eased the pain, which can decrease 
the usage of painkillers.  
With regard to wound healing, honey can accelerate the time for healing, although not 
for all wound types, for example surgical wounds. Honey is effective in both children 
and adult patients.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FÖRKORTNINGAR 
 
 
(AMP): Antimikrobiella peptider (Antimicrobial peptides) 
(TF): Vävnadsfaktor ( Tissue factor) 
(PDGF): Trombocytrelaterad tillväxtfaktor (Platelet-derived growth factor) 
(NET): Neutrofila extracellulära fällor (Neutrophil extracellular traps) 
 (MMP): Metalloproteaser matrix (Matrix metalloproteases) 
(RCT): Randomiserade kontrollerade studier (Randomized Controlled Trial) 
(NDFU): Neuropatiska diabetiska fotsår (Neuropathic diabetic foot ulcers) 
(MHID): Manuka honungsimpregnerade förband (Manuka honey-impregnated 
dressings) 
(HSGS): Herpes simplex gingivostomatit (Herpes simplex gingivostomatitis) 
 (NSS): Saltlösning (Normal saline solution) 
(ABI): Ankle-Brachial Index 
(CD): Saltvattenbaserade gasbindningar (Conventional dressings) 
(HSV): Herpes simplex virus  
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INTRODUKTION 
Huden är ett viktigt organ med viktiga funktioner i kroppen som att till exempel hålla 
kroppstemperaturen, förmedla känslor samt minska vätskeförlust. Huden har ett viktigt 
immunologisk skydd som skyddar kroppen från mikroorganismer (1,2). Huden är 
uppbyggd av tre lager som kallas för överhud (epidermis), läderhud (dermis) och 
underhud.  
 
 
Hudens olika lager 
   
Det yttersta hudlagret är överhuden. Den är indelad i fyra delar som kallas för stratum 
corneum, stratum lucidum, stratum granulosum och stratum basale. Stratum corneum 
innehåller keratinocyter som förnyas med nya keratinocyter lokaliserade i 
basalstratumet (1). Döda keratinocyter kan bilda ett tunt, klart lager som kallas för 
stratum lucidum. Keratinocyter som finns i stratum lucidum innehåller eleidin som är ett 
intracellulärt protein. Detta protein ger upphov till ett genomskinligt utseende i stratum 
lucidum. Mellan stratum lucidum och stratum basale finns stratum granulosum, som är 
ett tunt lager som innehåller keratinocyter. Dessa keratinocyter kan binda tillsammans 
keratinfilament med hjälp av cystein- och histidinrika granuler (2). Stratum basale har 
prolifererande keratinocyter och melanocyter som ger upphov till pigmentering. Stratum 
basale innehåller även immunceller som T-celler och Langerhans-celler. 
 
Dermis är hudlagret som finns mellan epidermis och subkutan fettvävnad. Dermis 
består av ett papillärt och ett retikulärt lager, där det papillära lagret innehåller kapillärer 
som når ut till epidermis och har funktionen att transportera näringsämnen (3). Retikulär 
dermis är ett tjockare lager än papillärt dermis, eftersom kollagen är tätpackat och 
sammanvävt med retikulära fibrer i retikulära dermis. I retikulära dermis finns det även 
talgkörtlar, hårsäckar samt svettkörtlar. Dermis innehåller myofibroblaster, immunceller 
och fibroblaster. Fibroblaster bildar en extracellulär matrix som innehåller 
proteoglykaner, kollagen och elastiska fibrer som gör att strukturen av dermis skyddas 
(4). 
Sista hudlagret är den underhud som är uppbyggd av fibrocyter och adipocyter. 
Subkutan fettvävnad har slemliknande egenskaper eftersom den är rik på 
glykosaminoglykaner och proteoglykaner (5). Det subkutana fettets funktion är att lagra 
energi i form av fettsyror och medverkar i lipidmetabolism och blodsockerreglering 
(4). Den här vävnaden är också ett kroppsisolerande skikt på grund av att fett inte leder 
värme. Den producerar tillväxtfaktorer, cytokiner, adipocytokiner och den har även 
olika typer av immunceller (6). 
 
Huden är ett immunorgan som kan fungera som en fysisk barriär. Korneocyter 
(terminalt differentierade keratinocyter) i stratum corneum bidrar till barriärfunktionen i 
epidermis. Korneocyter omges både av ett proteinhölje och av ett lipidhölje. 
Proteinhöljet är anslutet till intracellulära keratinfilamentbuntar och korneocyter i flera 
lager ger styrka åt vävnaden (7). Stratum corneum bildar en fysisk barriär med hjälp av 
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dess tre lager. De första två lagernas roll är att förhindra mikroorganismer och 
främmande ämnen från att kunna komma in i kroppen medan det tredje lagret minskar 
vattenförlust (8).  
 
 
Hudens funktion  
 
Hudens uppgift som fysisk barriär är beroende av adhesionsmolekyler och proteiner i 
”tight junctions” mellan celler. Skada eller fel på sådana adhesionsmolekyler och 
proteiner kan leda till en defekt i barriärbildningen och hudsjukdomar (4), till exempel 
kan minskning av Zonula Occludens-1 (ZO-1) och claudin-1 leda till atopisk dermatit 
(9).  
pH-värdet på huden spelar viktig roll vid skydd mot patogener. Huden har en sur miljö 
på grund av ett lågt pH-värde som är 5,4-5,9 och därför kan inte patogener trivas i denna 
miljö (4). Hudens sura miljö bildas på olika sätt. Ett filamentassocierat protein, 
filaggrin, som binder keratinfibrer bryts ner till bland annat histidin som bearbetas av 
histidas. Därmed bildas en sur metabolit, trans-urokansyra, som är involverad i stratum 
corneums försurning (10). Även svettkörtlar producerar mjölksyra och sura elektrolyter 
som ger upphov till att hudens pH sänks. Det kan också bildas fettsyror i stratum 
corneum som leder till sänkt pH-värde på huden (4).   
 
Huden innehåller biomolekyler som till exempel antimikrobiella peptider (AMP) och 
lipider som kan förstöra bakteriella membran (4). AMP produceras på grund av 
cellaktiveringen vid en inflammatorisk eller homeostatisk stimulering. AMP kan 
bekämpa mikroben extracellulärt genom att förstöra mikrobens cellmembran som ger 
upphov till läckage av mikrobens cytoplasma (11). AMP kan också bekämpa 
mikroorganismer genom att inhibera intracellulära funktioner som proteinsyntes eller 
enzymaktivitet inne i mikroben (12). 
 
Huden har en negativ laddning jämfört med vävnader som ligger under huden. Vid sår 
eller skada sker jonläckage som leder till bildning av en spänningsgradient i hela 
sårområdet. Detta aktiverar i sin tur signalmolekyler som är viktiga för sårläkning som 
till exempel fosfoinositid 3-kinaser, integriner och epidermala tillväxtfaktorreceptorer. 
Det är också många celler som påverkas av detta elektriska fält även om de 
transporteras på olika sätt såsom makrofager, fibroblaster, endotelceller epitelceller, 
nervceller och lymfocyter (4). En studie som gjordes på möss visade en påskyndad 
sårläkning vid behandling med bioelektrisk kompresser (13).  
 
 
Hudvård 
 
Det finns många anledningar till hudsår som bland annat dålig hudvård. Huden ska inte 
vara torr och helst skall den inte tvättas med alkaliska tvålar, då det ökar risken för 
hudnedbrytning. Låg fuktighet under 40% eller kyla leder till torr hud. Torr hud kan 
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utvecklas till sprickor och för att minska risken för sådana sprickor är det bra att 
exponera huden för fukt till exempel gel eller lotion som är hudspecialiserade. 
Vissa sjukdomar som artärinsufficiens, venös insufficiens eller diabetes kan påverka 
hudnerbrytning. Patienter som är drabbade av artärinsufficiens har hög risk för att få 
perifer ischemi med torr samt tunn hud. Patienter med venös insufficiens har svullen 
dermis, fjällande hud samt pigmentförändringar i huden. Det beror mest på ödem hos 
dessa patienter. Ett kroniskt sår kan utvecklas hos diabetiker vilket beror på neuropati 
samt sänkt känsel (14).  
Huden är ett organ som kan epitelialisera samt reparera bland annat skrapsår, skärsår 
samt punkteringar men vissa sår läker snabbt medan andra tar längre tid. Vissa akuta sår 
kan läka inom några dagar medan de kroniska såren kan läka inom månader, år eller 
mer. Kroniska sår kan förekomma vid t.ex. dermatit, icke-läkande kirurgiska sår, 
brännskador, strålbehandling eller hudcancer. Kroniska sår är också neuropatiska sår 
som kan uppstå hos diabetiker, trycksår och sår på nedre extremitet beroende på artär 
eller venös insufficiens (14).  
 
 
Sårvård  
 
Ett sår kan vårdas på olika sätt. Såret kan rengöras med icke-toxiska lösningar eller med 
saltlösning. Däremot kan lösningar såsom povidonjod, dakins-lösning samt alkohol 
försvåra sårläkning (14). 
 
Ibland kan det finnas nekrotisk vävnad, då bör den tas bort. Tidigare användes det som 
kallas för wet-to-dry gasväv som tog bort icke-vital och nekrotisk vävnad. Det var en 
ganska effektiv metod, men problemet är att den tog bort även viktiga levande vävnader 
såsom granuleringsvävnad och till och med epitelceller togs bort. Det utvecklades 
därefter sårrening på olika sätt, ett sätt grundar sig på cellers självupplösning och 
naturliga enzymer och vätskor som finns i såret som kan bryta ner den döda vävnaden. 
Det som är viktigt med detta sätt är att det finns en fuktig och sur miljö i såret, vilket 
gör att det är viktigt att tänka på vilken typ av gasväv som används. Vissa läkare 
tillsätter enzymer som syftar till att påskynda sårrening, men det finns inga säkra studier 
som fastställer detta. Det kan göras vid slutet av en kirurgisk sårrening för att ta bort just 
icke-vital och nekrotisk vävnad. En sådan typ av sårrening måste göras på ett lämpligt 
sätt när nekros existerar vid sårinfektion (14). 
 
Ett antal faktorer kan förhindra sårläkning. Förhårdnade och rullade sårkanter som inte 
kan återepitelialisera kan förhindra sårläkning och sådana kanter kan behöva att tas bort 
kirurgiskt. Sårhålrum kan också försvåra sårläkning och bör fyllas med ett primärt 
förband. Typen av förband beror på mängden av exsudat som utsöndrats. För sår som 
utsöndrar stora mängder av exsudat bör förband med hög absorptionsförmåga användas 
till exempel förband med kalciumalginat, hydrofiberförband och vissa skumförband. 
Vid torrt sårhålrum ska man använda förband som skapar en fuktig sårmiljö, i detta fall 
används förband som innehåller gel. Såret bör täckas oavsett närvaro av hålrum. För de 
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flesta typer av sår används fuktresistenta förband medan sår med exsudat kräver förband 
med absorptionsförmåga (14).  
 
 
Sårläkningsfaser  
 
Sårläkning kan genomgå fyra olika faser som är hemostas, inflammation, proliferation 
och ombyggnad (14,4). 
 
Hudvävnaden isolerar den skadade hudplatsen från omgivningen under hemostasfasen. 
Det bildas ett koagel som leder till att blödningen förhindras. Vävnadsfaktor (TF, tissue 
factor) finns i blodkärl subendotelialt och exponeras för blod vid kärlskada. TF 
exponering leder till aktivering av koaguleringskaskaden vilket gör att blodplättar fäster 
i extracellulära komponenter (15,4). Detta leder till trombocyters aktivering och 
frisättning av granulainnehåll såsom koagulationsfaktorer IV, V och VIII, 
trombocytrelaterad tillväxtfaktor (PDGF), serotonin, kalcium, adrenalin och histamin. 
Frisättning av granulainnehåll leder till ytterligare trombocytaktivering samt 
aggregering som resulterar i isolering av det skadade området. Såraggregat innehåller 
fibrin som bildas i koagulationskaskaden med hjälp av trombin. Fibrinet fungerar som 
en bindningsplats för keratinocyter. Detta leder till att epitelisering börjar samt att 
sårområdet skyddas av immunceller (16,4,14). 
 
Därefter påbörjas den inflammatoriska fasen. Syftet med denna fas är att förhindra 
överlevnad av patogener som har kommit in i sårområdet för att förhindra sårinfektion. 
Under denna fas aktiveras fagocyter som kan fagocytera mikrober. Det sker infiltration 
av såret av immunceller som är lymfocyter, neutrofiler och monocyter. Under den 
inflammatoriska fasen innehåller såret höga nivåer av proinflammatoriska mediatorer 
som ger upphov till att det stimulerar andra immunceller från periferin.   
Direkt efter skadan är neutrofiler de första cellerna som kommer till såret. Neutrofilers 
roll under det här stadiet är att försvara och skydda såret från patogen mikrobiell 
kolonisering. Neutrofiler utsöndrar neutrofila extracellulära fällor (NET) i en process 
som kallas NETosis. NET är komplex som innehåller granulära enzymer, histoner, 
peptider och defensiner, katelicidiner och elastas (4,14). 
Det upptäcktes nyligen att neutrofiler också kan producera samt utsöndra 
koagulationsfaktor XII. Den har funktionen att inducera NETosis på ett autokrint sätt 
samt att stimulera andra neutrofiler från periferin. Inflammatoriska immunsvaret kan 
förstärkas med hjälp av neutrofiler genom att de utsöndrar kemotaxifaktorer som IL-8 
(interleukin-8) och LTB4 (leukotrien B4). Dessa faktorer attraherar neutrofiler till det 
skadade området. Neutrofiler utsöndrar också faktorer som är viktiga vid sårläkning, 
som laminin 5 β-3, som leder till att keratinocyter kan fästa på dermisskiktet vid sår (4).  
Sårvävnaden infiltreras direkt efter neutrofiler av monocyter från periferin. Monocyter  
kan ge upphov till dendritceller eller M1- eller M2-makrofager beroende på miljön som 
monocyterna befinner sig i vid inflammationsstället (4).  
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Makrofagernas funktion är bland annat att bekämpa invaderande patogener. De 
utsöndrar också tillväxtfaktorer som stimulerar revaskularisering (återställande av 
blodkärl) och vävnadsåterbildning samt metalloproteaser som medverkar i återbildning 
av vävnadsstruktur (16,17, 4).  
 
Under den proliferativa fasen tillväxer hudceller keratinocyter, endotelceller och 
fibroblaster. Keratinocyter tillväxer och transporteras till epidermis barriärfunktion. 
Därefter börjar granuleringsvävnaden (en matrix av fibroblaster, immunceller och 
nybildade blodkärl) uppkomma istället för fibrinproppen och blir ett sårskikt. Det 
skyddar i sin tur de underliggande keratinocyterna. Därefter bildas en kontraktionskraft 
som hjälper till att stänga såröppningen med hjälp av omvandlandet av fibroblaster till 
myofibroblaster. Ett kollagenätverk som produceras av fibroblaster och myofibroblaster 
fungerar som grund för nybildning av extracellulärmatrix (4). 
Sista fasen är ombyggnadsfasen där den skadade vävnaden återbildas till sin 
ursprungliga form.  
 
Vid ombyggnadsfasens start börjar Langerhans-celler spridas i den nya epidermis (4). 
Det har visats att patienter som har högre koncentration av Langerhans-celler i huden 
får effektivare och snabbare sårläkning. Langerhans-cellers källa är antingen de lokala 
Langerhans-celler som har funnits innan såret uppkom eller celler som har kommit från 
cirkulerande monocyter.  
Kollagenfibrerna och den nya extracellulära matrix som finns i sårområdet frias från  
immunceller, endotelceller och myofibroblaster genom att cellerna genomgår apoptos 
eller avlägsnas från området. Kvarvarande makrofager under denna fasen utsöndrar  
matrix metalloproteaser (MMP) vars funktion är att ta bort kollagenöverskott under 
ombyggnaden av den extracellulära matrixen. Borttagandet av kollagen ger upphov till 
att ärrvävnaden minskas (18). Ombyggnadsfasen kan fortsätta i minst ett år efter skada 
(4). 
 
Sårklasser  
 
Sår kan klassificeras genom antingen vävnadsskadans grad eller sårets djup. Steg I-sår 
är ytliga som kan innehålla blåsor. Steg II-sår är en partiell hudförlust som kan innefatta 
epidermis, dermis eller bägge som trycksår. Steg III-sår är full hudförlust samt skador 
eller nekros av subkutan vävnad men som inte går igenom underliggande bindvävshinna 
(fascia). Steg IV-sår är också full hudförlust men det uppstår även skada på 
underliggande strukturer som ben eller muskler (14).  
 
Sår och brännskada kan ibland leda till en påverkan på hudskiktet genom ärrbildning.  
Ärr bildas på grund av kollagenöverproduktion via fibroblaster i sårskikt. I ärrområdet 
kan det förekomma brist på hudkomponenter som talgkörtlar, hårsäckar och stamceller 
(19,4). Ärrbildning kan också ge upphov till rörelsebegränsningar om ärren finns i 
händer, nacke, armbåge, knä och ansikte (4). 
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Diabetiska sår 
 
Diabetessjukdomen leder till komplikationer såsom dålig blodcirkulation som leder till 
kärlsjukdomar, diabetesneuropatier och opportunistiska infektioner på grund av stört 
immunsvar. Diabetiker brukar lida av sår som vanligen förekommer på fötterna. 
Eftersom diabetiker brukar lida av diabetesneuropatier, har de en minskad smärtkänsla 
som gör att det är svårt att detektera och känna fotsår. Den här typen av sår brukar vara 
svårläkt på grund av att patienten slarvar med fotsåret vilket utvecklar det till ett 
svårläkt sår. Vid en för långsam sårläkning kan det leda till amputation av det drabbade 
området. Det visades i en studie på diabetiska möss att hyperglykemi förstör hudens 
barriärfunktion, bidrar till minskning av transport av endotelprogenitorceller från 
benmärgen till huden och bidrar till minskning av proliferation i epidermis. Diabetiker 
har även svårighet att rekrytera glatta muskelceller som betyder en störning i vävnadens 
vaskulatur. Vid diabetes minskar TF-nivån i huden vilket leder till dämpning av 
koagulationskaskaden vid sår hos diabetiker (4).  
 
 
Herpes simplex-virus  
 
Herpes simplex-virus (HSV) är ett virus som tillhör herpes-familjen. Viruset har varit 
känt sedan den antika grekiska tiden. Viruset kan smitta människor och leder vanligtvis 
till mild okomplicerad slemhinneinfektion med blåsor men kan vara livshotande för 
några. Herpes kan vara simplexvirus 1 (HSV-1) och herpes simplexvirus 2 (HSV-2). 
HSV-1 brukar associeras med oral, ansikts och hjärn-infektion medan HSV-2 orsakar 
könsinfektioner. Herpesvirus kan orsaka latenta infektioner i sensoriska nervceller och 
vid aktivering, när viruset kommer ut i kroppen, leder det till blåsor. Viral reaktivering 
kan orsakas av fysisk eller psykisk stress, vävnadsskador, feber och ultraviolett ljus 
(20). 
 
Viruset kan diagnosernas med hjälp av virusisolering i cellodling eller PCR-detektion 
av HSV-DNA. De vanligaste platserna som HSV-infektion kan finnas på är slemhinnor 
och hud. Både HSV-1 och HSV-2 har inkubationsperiod 4-12 dagar. Symptomen som 
brukar uppkomma vid HSV-1 infektion är tandköttsslemhinn- och läpplesioner 2-3 
veckor och feber 38,3- 40 ° C. Intraorala lesioner orsakas av primär infektion och 
läpplesioner orsakas av återkommande infektion. Återkommande orala lesioner ger 
upphov till smärta, stickningar, brännande känsla och klåda. Lesioner är helläkta efter 8-
10 dagar. Smärtan är stark i början av infektionen och försvinner sedan efter 96–120 
timmar. HSV-infektion behandlas med aciklovir. Det är en syntetisk acyklisk purin-
nukleosidanalog som förhindrar virusreplikation och hjälper till att minska symtom 
såsom smärta och underlätta blåsors läkning (20). 
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Slemhinnor och slemhinnesår 
 
Slemhinnornas uppgift är bland annat att skydda kroppen från främmande ämnen och 
organismer så de är en del av immunsystemet. Slemhinnor finns runt kroppshåligheter, i 
näshålan, urinvägarna, mag-tarmkanalen, luftvägarna, munnen och halsen (21). 
Sekretion från slemhinnor, till exempel saliv från munslemhinnan, bidrar till en 
skyddande effekt mot mikroorganismer. Minskad utsöndringshastighet av saliv ger 
upphov till ökad risk för infektion. Vid minskning av salivflöde ökar risken för karies 
och för opportunistiska jästinfektioner (22). 
 
Slemhinnan har liknande funktioner som hud såsom skyddande barriär mot 
mikroorganismer och känsel för smärta, beröring och temperatur samt sekretion. 
Hudens och slemhinnans anatomi är ganska lik och båda har liknande lagerstruktur. 
Benämningen av de olika lagren skiljer sig dock mellan hud- och slemhinnehistologi 
som till exempel dermis i hud motsvarar lamina propria i slemhinnan. Vid jämförelse 
mellan oral slemhinna och hud så innehåller översta skiktet på huden (epidermis) 
keratinocyter, melanocyter och Langerhans-celler. Orala slemhinnans överesta skikt 
kallas för epitellagret och innehåller samma celltyper som epidermis. Det andra skiktet i 
huden är dermis som innehåller immunceller, fibroblaster, endotelceller och glatta 
muskelceller. Detta motsvarar lamina propria i orala slemhinnan som innehåller samma 
celltyper som dermis i huden. Sista skiktet i huden kallas för underhud och i slemhinna 
kallas motsvarande skikt för submucosa och båda innehåller adipocyter (fettceller) (23).  
 
Vid slemhinnesår uppstår mindre inflammationssvar jämfört med hudsår delvis på 
grund av att det sker mindre makrofag-, neutrofil- och T-cellinfiltrering. Sår i 
slemhinnor läker också snabbare än hudsår. I oral slemhinna kan keratinocyter ge 
fullständig återepitelialisering av sår av storlek 1 mm på 24 timmar. Motsvarande 
sårstorlek på huden återepitelialiseras endast till 25% under de första 24 timmarna. 
Detta innebär att keratinocyters spridningskapacitet i orala slemhinnan är högre jämfört 
med huden och därför läks såret snabbare i den orala slemhinnan. När det gäller 
läkningsprocessen av såret i den orala slemhinnan så är det samma som 
läkningsprocessen i huden. Sårläkningen sker dock snabbare och med mindre 
ärrbildning i den orala slemhinna jämfört med huden (23). 
 
 
Vad är en honung  
 
Honung är en segflytande, övermättad sockerlösning som härstammar från nektar som 
har samlats in och bearbetats av ett honungsbi. Honungsbiet samlar blommornas nektar, 
transformerar samt kombinerar nektarna med sina egna ämnen. Honungen består av 75-
79% socker samt 20% vatten, det finns även andra beståndsdelar som B-vitaminer, 
selen, antioxidanter som flavonoider, proteiner, katalas, askorbinsyra samt mineraler. 
Honungs surhet orsakas av att den till 0,57% består av organiska syror. Honung 
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innehåller även enzymer som är  glukosoxidas, invertas och amylas. Honungs 
beståndsdelar kan variera beroende på växtens ursprung, det geografiska området, hur 
honungen har behandlats efter skörden, dess ålder samt säsongen då honungen samlades 
in. Under produktionsprocessen kontamineras honungen väldigt lätt, vilket innebär att 
honungen för medicinska användningsområden bör steriliseras, men inte via 
uppvärmning. Sterilisering med gammastrålning dödar mikroorganismer utan att riskera 
den medicinska honungens antibakteriella funktion (24). Det finns många sorter av 
honung och dess egenskaper beror på varifrån honungen kommer såsom till exempel 
Obudu-honung (25), Iransk kurdistanberghonung (26) och Manukahonungen. 
Manukahonungen härstammar från Nya Zeeland, där manukaträden (Leptospermum 
scoparium) växer. Honungsbina samlar nektar från manukaträdet. Det som skiljer 
manukahonungen från många andra honungssorter är innehållet av metylglyoxal, som 
ursprungligen är från de höga halterna av dihydroxiaceton som finns i 
manukablommornas nektar. Det är inte klart ännu exakt hur manukahonungen verkar, 
men det har visats att den kan hämma gram-positiva bakterier (27).  
 
Honung som säljs som livsmedel är inte lämplig att placera på sår eftersom den inte är 
steriliserad. Honung för sårhantering måste registreras som medicinteknisk produkt och 
regleras av fastställda farmaceutiska eller medicintekniska normer. Honungen  måste ha 
genomgått en steriliseringsprocess genom gammastrålning för att kunna kallas 
medicinsk honung och för att kunna användas vid sårhantering. Medicinsk honung kan 
vara en standardblandning av olika L. scoparium, som innehåller höga nivåer av 
fytokemikalier. Det gör att honungen har en antibakteriell aktivitet som kan bekräftas 
med lämpliga in vitro-test som visar en standardiserad antibakteriell aktivitet hos 
honungen (28). Det görs även laboratoriekontroll för att säkerställa att den är fri från 
kontaminationer. Honung utan steriliseringskontroll kan innehålla kontaminering från 
skadedjur och bakterier som Clostridium botulinum (29). Denna bakterie kan leda till 
botulism som är ett allvarligt förlamningstillstånd. Bakterien producerar botulinumtoxin 
som förhindrar frisättning av acetylkolin från motoriska nerver och leder till förlaming 
(30). 
 
 
Mekanism för sårläkning med honung 
 
Kirurger från den gamla egyptiska tiden har använt sig av honung för behandling av 
öppna sår. Det var inte helt klart vilken funktion som honungen hade inom cellbiologi 
och mikrobiologi. De trodde att det var bra att använda sig av honung som naturlig 
antiseptika och antibiotika för att kunna förhindra infektioner då honungen täpper igen 
det öppna såret. Dessutom minskade honungen läkningstid, vilket var ännu en anledning 
till varför det var effektivt att använda sig av honung (31). När honungen blandas med 
sårutsöndring produceras väteperoxid av enzymet glukosoxidas. Neutrofiler aktiveras av 
väteperoxid genom att transkriptionsfaktorn NF-kB aktiverar gener som producerar 
cytokiner som bidrar till att det inflammatoriska svaret förstärks.  
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Flavonoider som finns i Medihonung och Manukahonung bidrar med en annan 
antibakteriell funktion hos honung. Flavonoider hämmar fagocytos och förhindrar 
bildning av superoxid (O2-) fria radikaler vilket ger upphov till vävnadsskydd. Honung 
kan minska bakterietillväxt som behöver en vattenaktivitet på 0,94-0,99. Honung har en 
låg vattenaktivitet som ligger på 0,56-0,62, vilket leder till att bakterietillväxten 
förhindras. Det finns en hög sockerkoncentration i honung vilket leder till att vätskan 
från ett sår dras upp genom osmos vilket också extraherar vatten från bakterierna vilket i 
sin tur leder till att bakterierna dör. Surhetsgraden i honung, som ligger på ett pH mellan 
3,2 och 4,5, förhindrar också mikroorganismers tillväxt då majoritetens optimala pH-
värde ligger mellan 7,2 och 7,4 (24). 
 
 
SYFTE 
 
Syftet med litteraturarbetet var att studera om honung har en eller fler mediciniska 
effekter på sårläkning.  
 
FRÅGESTÄLLNING 
 
Vilka mediciniska effekter har honung på sårläkning? 
 
MATERIAL OCH METOD 
Denna litteraturstudie utgörs av randomiserade kontrollerade studier (RCT). Dessa RCT 
är hämtade från den medicinisk databasen PubMed under september 2020. Vid sökning 
av dessa RCT i PubMed användes sökord ” honey wound healing” som gav 40 träffar. 
Fem studier valdes med hjälp av exklusions- samt inklusionskriterier.   
 
Exkluderade studier var; studier äldre än 10 år, studier som inte var på människa, 
studier som inte var tillgängliga i fulltext samt studier med svårtolkade resultat 
(svårlästa tabeller som inte stämmer överens med figurer och studier som mäter många 
olika saker på samma gång). Av personliga skäl exkluderades även studier som krävde 
granskning av obehagliga figurer (sårbilder och brandskadebilder). 
 
Inkluderade studier var; studier som publicerades inom 2010-2020, studier som var 
placebokontrollerade, studier som använde honung till olika typer av sår samt liknande 
studiemål (studera honungs effekt på sårläkning) i de olika studierna. En studie som 
rekommenderades av en annan student (studie 4) inkluderades också. Studien kom inte 
med i sökningen på grund av att den handlar om herpesvirus och en kombinationsterapi 
och inte vanliga sår som orsakades av skador.  
De fem RCT som inkluderades hade olika medelålder hos deltagare, olika geografiska 
ursprung, behandlade olika typer av sår samt hade olika metoder för såranalys. 
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RESULTAT  
En översikt av de granskade studierna presenteras i tabell I. 
 
Tabell I. Översikt av inkluderade studier med avseende på titel, syfte, design, 
läkemedel och utfallvariabel. 
 
Studie 
 

Syfte 
 

Design 
 

Läkemedel 
 

Primär 
utfallsvariab
el 
 

” Manuka 
honey-
impregnated 
dressings in 
the 
treatment of 
neuropathic 
diabetic foot 
ulcers ” -
Kamaratos 
et al., 2014 
(32) 
 

Undersöka 
effekten av 
manuka 
honungsimpregn
erade förband 
(MHID) vid 
sårläkning av 
neuropatiska 
diabetiska fotsår 
(NDFU) 
 

Randomiserad, 
kontrollerad, 
dubbelblindad 
studie 
 

Manuka 
honungsimpregn
erade och 
placebo 
saltvattenbasera
de gasbindor 

Påskyndning 
av sårläkning 
av 
neuropatiska 
diabetiska 
fotsår 
(NDFU) 
under 16 
veckors 
behandling  
 

” Efficacy of 
honey in 
reduction of 
post 
tonsillectom
y pain, 
randomized 
clinical trial  
 ” - Mohebb 
et al., 2014 
(33) 

Undersöka 
honungseffekten 
för att minska 
smärtan vid 
tonsillektomi 
hos barn 5–15 år 
 

Randomiserad, 
klinisk 
prövning  

Paracetamol 
(15  mg / kg), 
antibiotika 
cephalexin 
(40 mg / kg), 5 
ml oral honung, 
placebo 
paracetamol 
(15  mg / kg) 
och antibiotika 
cephalexin 
(40 mg / kg) 

Smärtlindring
snivå under 
10 dagars 
behandling 
 

” Honey and 
wound 
dehiscence: 
A study of 
surgical 
wounds in 
the 
mandibular 
bed ” - 

Undersöka 
effekten av 
Obudu-honung 
vid kirurgisk 
såröppning hos 
patienter som 
haft segmentell 
mandibulär 
resektion 

Randomiserad, 
kontrollstudie 
 

Sårtvätt 
väteperoxid, 
saltlösning, 
mun-skölj, 
varmt saltvatten, 
Obudu-honung, 
placebo sårtvätt 
väteperoxid, 
saltlösning, 

Påskyndning 
av sårläkning 
under 9 
veckors 
behandling 
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Anyanechi 
and Saheeb, 
2015 (25) 
 

 mun-skölj och 
varmt saltvatten 

”Honey can 
help in 
herpes 
simplex 
gingivostom
atitis in 
children: 
Prospective 
randomized 
double blind 
placebo 
controlled 
clinical trial 
” - Abdel-
Naby Awad 
and Hamad, 
2018 (34) 
 

Undersöka och 
jämföra effekten 
av aciklovir plus 
honung mot 
aciklovir vid 
behandling av 
Herpes simplex 
typ-1 (HSGS) 
hos barn 
 

Randomiserad, 
dubbelblind, 
placebokontroll
erad, klinisk 
prövning 
 

Aciklovirsuspen
sion, honung 
och placebo, 
aciklovirsuspens
ion 

Förbättring i 
svårighetsgrad 
av orala 
blåsor under 7 
dagars 
behandling  

”Evaluation 
of the effect 
of honey on 
the healing 
of tooth 
extraction 
wounds in 4- 
to 9-year-
old children 
” - 
Mokhtari et 
al., 2019 
(26) 
 

Undersöka 
honungseffekt 
på sårläkning 
vid 
tandutdragning 
hos barn 4–9 år 

Randomiserad 
klinisk 
prövning 
 

Iransk 
kurdistanbergho
nung, 
saltlösning och 
placebo 
saltlösning 
(NSS) 
 
 

Mått på 
sårstorlek 
(sårläkning) 
under 7 
dagars 
behandling  
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Studie 1: Manuka honey-impregnated dressings in the treatment of 
neuropathic diabetic foot ulcers - Kamaratos et al., 2014 (32) 
 
Syfte 
 
Studiens syfte var att undersöka effekten av manukahonungsimpregnerade förband 
(MHID) vid sårläkning av neuropatiska diabetiska fotsår (NDFU).  
 
Studiens primära utfallsvariabel var hur snabbt såret läkte hos varje grupp (läkningstid). 
Sekundär utfallsvariabel var bestämning av mikrobiell tillväxt.  
 
Metod 
 
Studien genomfördes på tertiary Greek hospital i Grekland under 16 veckor 2012. Alla 
patienter hade gett skriftligt samtycke innan de blev antagna i studien.  
Patienter som inkluderas i studien var typ II-diabetespatienter som hade NDFU. 
Inkluderade patienter skulle tillhöra öppenvårdsdiabetiska fotkliniken. Patienterna 
exkluderades om de hade allergi mot honung och dess biprodukter, allvarlig medicinsk 
sjukdom, kronisk steroidbehandling samt njursjukdom i slutstadiet med dialys och 
ankel-brachial index (ABI) <0,9. Det var 63 patienter från båda könen som deltog i 
studien. Patienterna delades slumpmässigt i grupp I (n = 32) som behandlades med 
MHID och grupp II (n= 31) som använde konventionella förband (CD, 
saltvattenbaserade gasbindor). Medelåldern i Grupp I var  56 ± 14 år (medelvärde ± 
standardavvikelse) medan medelåldern i grupp II var 57 ± 15 år.  
 
Vid första besöket renades såret från den skadade vävnaden och främmande föremål, 
detta upprepades därefter vid behov. Efter att sårets storlek bestämdes av 
sjukvårdenspersonal, applicerades sårförband dagligen. Vid utvecklingen av sårläkning 
byttes inte förbandet varje dag. Patients uppföljning var upp till 16 veckor där patienter 
fick instruktioner för sårvård. Vid första besök gjordes bakterieodlingstest (swab 
cultures) för patienter efter sårrening och därefter en gång per vecka. Odlingen gjordes 
för att identifiera typ och mängd av bakterien. Efter klinisk klassificering och 
utvärdering av sårinfektioner, behandlades patienter med olika typer av antibiotika. 
Antibiotikaadministrering var beroende av patientens infektionssvårighetsgrad och 
vilken typ av bakterie som skulle bekämpas.  
 
Resultat  
  
Resultat som erhölls under uppföljningsperioden var 97% (31/32) hos grupp I (MHID) 
fick helt läkta sår kontra 90% (28/31) i grupp II (CD) (P = 0,4). Den genomsnittliga 
tiden för läkning var 31 ± 4  (medelvärde ± standardavvikelse) dagar i grupp I (MHID) 
kontra 43 ± 3 dagar i grupp II (CD) (P <0,05). 
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Alla sår var infekterade vid studiens start. I grupp I (MHID) hade 25 (78,13%) patienter 
sterila sår under första veckan, 5 (15, 62%) under andra veckan och 2 (6, 25%) under 
fjärde veckan. Efter 4 veckor hade alla patienter i grupp I sterila sår. I grupp II (CD) 
hade 11 (35, 5%) patienter sterila sår under första veckan, 12 (38, 7%) under andra 
veckan, 4 (12 ,9%) under fjärde veckan och 4 (12,9%) patienter under sjätte veckan. 
Ingen patient i grupp I behövde antibiotikabehandling. I grupp II behövde 9 (29%) 
patienter antibiotikabehandling under uppföljningstiden och 4 patienter fick stanna på 
sjukhus i 28 dagar. 
 
 
Studie 2: Efficacy of honey in reduction of post tonsillectomy pain, 
randomized clinical trial  - Mohebb et al., 2014 (33) 
 
Syfte  
 
Studiens syfte var undersöka honungseffekten för att minska smärtan som uppkommer 
vid tonsillektomi hos barn 5–15 år. 
 
Studiens primära utfallsvariabel var att mäta och jämföra smärtnivå mellan två grupper 
under ett tidsintervall. Sekundär utfallsvariabel var att utvärdera 
paracetamolförbrukning mellan grupperna. Det jämfördes också tiden till talförmåga 
efter operationen. 
 
Metod  
 
Studien genomfördes vid Shahid Mohammadi-sjukhuset (Bandar Abbas stad). Studien 
skedde mellan mars 2011 och mars 2012. Samtycke krävdes för alla deltagare i studien. 
Det var 10 dagars behandling där familjen undervisades behandlingsprotokoll och 10 
dagars uppföljning efter operation. Patienterna som inkluderades i studien var patienter 
med kirurgisk tonsillektomi-indikation. Patienternas ålder var 5-15 år. Patienterna som 
exkluderades var de som hade allergi mot honung samt patienter som hade en 
bakomliggande sjukdom.  
 
Tonsillektomi utfördes med konventionell kall dissektionsmetod. Det var 80 opererade 
patienter som delades i två grupper med 40 patienter i varje grupp. Kontrollgruppens 
medelålder var 6,8  ±  3 år medan experimentellgruppens medelålder var 9  ±  8,2 år. Av 
de 80 patienter som inkluderades i studien var 41(51,2%)  patienter flickor och 39 
(48,8%)  patienter pojkar. Efter operationen fick kontrollgruppen paracetamol 15  mg / 
kg vid varje 6 timme och vid behov. Denna grupp fick antibiotika cephalexin 40 mg / kg 
vid varje 6 timme under 5 dagar. Experimentellgruppen fick paracetamol 15  mg / kg 
vid varje 6 timme och vid behov. Denna grupp fick antibiotika cephalexin 40 mg / kg 
vid varje 6 timme under 5 dagar och de fick 5 ml oral honung som gavs vid varje 6 
timme när de var vakna. Experimentellgruppen fick använda honung vid ökad smärta 
samt fick använda paracetamol om smärtan inte försvann efter 15 minuter.  
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Data samlades med hjälp av ett frågeformulär. Frågeformuläret hjälpte till att bedöma 
paracetamolkonsumtion, honungskonsumtion, smärtnivå, tidpunkt för början av 
talförmåga samt antal uppvaknande på natten på grund av smärta. Föräldrarna fick fylla 
i frågeformulär som bedömdes med en speciell skala. Bedömning av smärtan gjordes av 
föräldrarna. Patienterna fick komma på uppföljningsbesök 1, 4, 7 och 10 dagar efter 
operation.  
  
Resultat 
 
Studiens resultat vid jämförelse av smärtnivå visade att smärtan minskade i båda 
grupperna under 10 dagar. Minskningen av smärtnivå mellan uppföljningsdagar visade 
statistiskt signifikant minskning (P- värde  <  0,001). Tiden som krävdes till smärtfrihet 
hos experimentellgruppen var 5,53  ±  0,9 (medelvärde ± standardavvikelse) dagar 
kontra kontrollgruppen 7,65  ±  1,29 dagar (P- värde  <  0,001). 
 
Resultatet när det gäller paracetamolkonsumtion i experimentellgruppen under de två 
första dagarna av studien var 7,18  ±  0,81 (medelvärde ± standardavvikelse) gånger 
kontra 7,8  ±  0,56 gånger i kontrollgruppen av ordinerad dos 15  mg / kg per gång 
(P- värde  <  0,001). Paracetamolkonsumtion under 10 dagars uppföljning var  
12,1  ±  2,6 gånger i experimentellgruppen kontra 17,53  ±  4 gånger i kontrollgruppen. 
Paracetamolkonsumtion minskade under studiedagarna i båda grupper vilket var 
statistiskt signifikant (P- värde  <  0,001) jämfört med paracetamolkonsumtion under de 
två första dagarna av studien (tabell II). 
 
Tabell II. Paracetamolkonsumtion av ordinerad dos 15  mg / kg per gång under de två 
första dagarna och under 10 dagars uppföljning. 
 
Studieperioder Experimentellvärde   ±  SD Kontrollvärde   ±  SD P- värde 
Första två 
dagarna 

7,18  ±  0,81 gånger 7,8  ±  0,56 gånger <0,001 

Under 
studiens tio 
dagar  

12,1 ± 2,6 gånger 17,53 ± 4 gånger <0,001 

SD=standardavvikelse 
 
Resultat för talförmåga visade att medeltiden till talförmåga efter operation var 
3,8  ±  0,56 dagar i experimentellgruppen kontra 4,5  ±  0,90 dagar i kontrollgruppen 
(P- värde  <  0,001).  
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Studie 3: Honey and wound dehiscence: A study of surgical wounds in 
the mandibular bed - Anyanechi and Saheeb, 2015 (25) 
 
Syfte 
 
Studiens syfte var att undersöka effekten av Obudu-honung vid kirurgisk såröppning 
som utvecklades hos patienter som genomgått segmentell mandibulär resektion.  
 
Studiens primära utfallsvariabel var hur snabbt såret läkte hos varje grupp (läkningstid). 
 
Metod  
 
Studien genomfördes vid tand- och käftkirurgiavdelningen på ett nigerianskt sjukhus 
mellan januari 2006 och december 2012. Alla patienter hade gett skriftligt samtycke 
innan de blev antagna i studien.  
Patienterna som inkluderas i studien hade en godartad lesion i underkäken som 
opererats bort. Patienterna som fick vara med var de som hade utvecklat kirurgisk 
såröppning (dehiscens) med svår sårläkning. Patienterna som exkluderades i studien var 
överviktiga, hypertoniska, diabetiker, undernärda, hade användning av alkohol och 
tobak, anemi och sicklecellanemi, steroidbehandlade samt patienter som hade maligna 
lessioner. 
 
Antal deltagare i studien var 72 patienter. Patienterna delades upp i två grupper som var 
grupp A (kontrollgrupp) (n = 36) och grupp B (experimentellgrupp) (n = 36). 
Patienternas medelålder var  46,3 ± 2,1 år i båda grupperna. Kontrollgruppssåren 
rengjordes omväxlande med väteperoxid och saltlösning. Patienterna skulle också skölja 
munnen med varmt saltvatten under två veckor. Sårtvätten upprepades 2 gånger per 
vecka. Samma sårreningsprocess gjordes med experimentellgruppen, förutom att deras 
sår kläddes i veckovisa intervall tre gånger i följd med Obudu-honung. Honung 
applicerades på sårytorna och en kompress impregnerad i honung applicerades i såret. 
Den fyllde sårhålan från sårbottnen till munslemhinnans yta.  
Sårläkningen bestämdes via sårutvärdering och undersökning efter operationen. 
Sårbedömning skedde med hjälp av linjal som mätte sårets område.  
 
Resultat  
 
De flesta patienterna (n= 45; 62,5%) hade fått ett helt läkt sår mellan 4 och 7 veckor i 
både kontroll- och experimentgrupperna (tabell III). 
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Tabell III. Sårläkning under studien. 
 

 
Resultat som erhölls under de första 5 veckorna av studien var 19 (52,8%) patienter som 
fått läkning i experimentgruppen kontra 13 (36,1%) patienter i kontrollgruppen. Det 
fanns ingen statistiskt signifikant skillnad (P = 0,23) i läkning efter 9 veckor mellan 
kontrollgruppen och experimentgruppen. 
 
 
Studie 4: Honey can help in herpes simplex gingivostomatitis in children: 
Prospective randomized double blind placebo controlled clinical trial  - 
Abdel-Naby Awad and Hamad, 2018 (34) 
 
Syfte 
 
Studiens syfte var att undersöka och jämföra effekten av aciklovir och honung mot 
enbart aciklovir vid behandling av Herpes simplex typ-1 (HSGS) hos barn. 
 
Studiens primära utfallsvariabel var att bedöma förbättring i svårighetsgrad av orala 
blåsor under ett tidsintervall. Studiens sekundära utfallsvariabel var att undersöka 
smärtnivå och behov av smärtstillande samt ät- och drickförmåga.  
 
Metod  
 
Studien genomfördes på huvud- och halsoperationsavdelning i Minia University 
Hospital i Egypten mellan 2015 juni - 2017 september där barn behandlades under 7 
dagar. Barns föräldrar hade gett samtycke innan barnen blev antagna i studien.  
Barnen som inkluderas i studien var barn som diagnostiserats med herpes simplex 
(HSV) i åldern 2-8 år.  
Patienterna som exkluderades i studien var barn som hade både negativ virusodling 
(HSV) och negativa resultat vid serologiska test, barn som hade negativ virusodling 
(HSV) och positiva serologiska test, barn som hade diabetes, barn som var allergiska 
mot honung och även barn som inte tyckte om att ta honung.    
 
Det gjordes en virusodling och serologiska tester för HSV. De som hade positiva svar i 
båda testerna kunde delta i studien. Totalt deltog 100 barn i studien. Barnen delades upp 
i två grupper som var kontrollgrupp (n = 50) och experimentellgrupp (n = 50). 
Kontrollgruppen behandlades med aciklovirsuspension och placebo. 

 
Grupp  
 

                                                Veckor  
 
2-3  4-5 6-7 8-9 Totalt  

A (kontroll) 6  (16,7%) 7 (19,4%) 16 (44,5%) 7 (19,4%) 36 (100,0%) 

B (honung) 9 (25,0%) 10 (27,8%) 12 (33,3%) 5 (13,9%) 36 (100,0%) 
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Experimentellgruppen behandlades med aciklovirsuspension och honung. 
Kontrollgruppen fick aciklovir 15 mg / kg (0,375 ml / kg)  5 gånger om dagen under 7 
dagar. Kontrollgruppens fick placebo (5 ml) i form av sockersirap med 
honungsliknande konsistens var fjärde timme som skulle sväljas långsamt under några 
minuter. Experimentellgruppen fick aciklovir på samma sätt som kontrollgruppen. De 
fick honung (5 ml) var fjärde timme som skulle sväljas långsamt under några minuter. 
Föräldrarna fick ge paracetamol 15 mg / kg / dos till sina barn vid behov. 
Det kontrollerades feber, svårighetsgrad av oralblåsor, dreglande, ätande och 
drickförmåga. Kontrollen upprepades under dag 3, 5 och 7. Det togs hänsyn också till 
föräldrarnas rapport.  
 
Svårighetsgraden av orala blåsor bedömdes som mild om det fanns 1-10 blåsor på 
tungan eller munslemhinnan, måttlig 11- 20 blåsor plus svullnad i tandköttet och svår > 
20 blåsor på tungan eller tandköttskador.  
 
Vid smärtans bedömning användes Wong-Baker FACES smärtskala som hjälper barn 
att uttrycka sin smärtnivå med hjälp av att det finns sex ansiktsuttryck på skalan. Skalan 
är från 0-5 där 0 är den lägsta smärtan och 5 är den högsta. Lyckligt ansikte var 0 och 
det innebar ingen smärta medan det mest ledsna ansiktet var en hög smärtnivå.  
 
Förmågan att äta och dricka bedömdes som normal, mindre än normal och ingen 
förmåga att äta eller dricka. 
Mängden av smärtstillande doser registrerades dagligen för smärtkontroll.  
Föräldrarna fick anteckna barnens symtom. Barn utfrågades om komplikationer eller 
systemiska biverkningar vid aciklovir- och honungsintag. 
 
Resultat  
 
I början av studien hade i experimentellgruppen 10 patienter milda sår, 22 måttliga och 
18 svåra sår. I kontrollgruppen hade 11 patienter milda sår, 24 måttliga och 15 svåra. 
I början av studien var skillnaden mellan grupperna inte statistiskt signifikant. Under 
dagarna 3 och 5 var förbättringen statistiskt signifikant bättre i experimentellgruppen 
jämfört med kontrollgruppen. I slutet av studien hade 6 barn i experimentellgruppen 
orala blåsor kontra 14 barn i kontrollgruppen (P = 0,003) (tabell IV). 
  
Tabell IV. Ändring av svårighetsgraden av orala skador i båda grupperna. 

Grupp Tredje dagen Femte dagen Sjunde dagen 
N
ej 

Mi M
o 

Se
v 

P-
värd
e 

N
ej 

Mi M
o 

Se
v 

P-
värde 

N
ej 

Mi M
o 

Se
v 

P-
vär
de 

Studiegr
upp (n = 
50) 

0 2 16 12 <0,0
01  

5 27 10 8 <0,0
01  

4
4 

6 0 0 0,0
03 
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Nej = inga blåsor, Mi = mild svårighetsgrad, Mo= måttlig svårighetsgrad och Sev = svåra 
blåsor. 
 
 
Vid starten hade de två grupperna ingen statistiskt signifikant skillnad angående deras 
smärtpoäng. Experimentellgruppen hade statistiskt signifikant förbättring av 
svårighetsgraden av smärta vid jämförelse med kontrollgruppen vid dag 3, 5 och 7 
(tabell V). 
 
Tabell V. Smärtnivå i båda grupper under 1, 3, 5 och 7 dagar efter behandlingsstart. 

 
 
När det gäller användning av smärtstillande, så hade experimentellgruppen statistiskt 
signifikant mindre användning av smärtstillande läkemedel jämfört med 
kontrollgruppen under dag 3, 5 och 7 (tabell VI). 
 
 
Tabell VI. Antal smärtstillande doser som används under dag 3, 5 och 7 i båda 
grupperna efter behandlingsstart. 
Grupp Tredje dagen Femte dagen Sjunde dagen 

Smärtstillande 
medel 

P-
värde 

Smärtstillande 
medel 

P-
värde 

Smärtstillande 
medel 

P-
värde 

Studiegrupp 2,23 ± 0,83 <0,001  1,45 ± 0,57 0,040 0,31 ± 0,35 0,020 
Kontrollgrupp 3,34 ± 1,05 2,71 ± 1,13 1,12 ± 0,79 

 
 
I början av studien hade alla barn svårighet med att äta och dricka. Under dagarna 3, 5 
och 7 var förbättringen statistiskt signifikant i experimentellgruppen jämfört med 
kontrollgruppen. I slutet av studien hade 5 barn i experimentellgruppen vissa ät- och 
dricksvårigheter kontra 10 barn i kontrollgruppen (P = 0,030). 
 

Kontroll
grupp (n 
= 50) 

0 10 18 13 1 22 15 11 3
6 

11 2 1 

Grupp Första dagen Tredje dagen Femte dagen Sjunde dagen 
Smärtpoäng P-

värde 
Smärtvärde P-

värde 
Smärtpoäng P-

värde 
Smärtpoäng P-

värde 
Studiegrupp 7,2 ± 0,21 1,001 5,4 ± 0,56 0,005 3,23 ± 0,12 0,007 2,45 ± 0,11 0,001 
Kontrollgrupp 7,1 ± 0,34 6,7 ± 0,43 4,32 ± 0,56 3,87 ± 0,44 
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Studie 5 : Evaluation of the effect of honey on the healing of tooth 
extraction wounds in 4- to 9-year-old children - Mokhtari et al., 2019 (26) 
 
 
Syfte 
 
Studiens syfte var att undersöka honungseffekt på sårläkning vid tandutdragning hos 
barn 4–9 år. 
 
Studiens primära utfallsvariabel var sårläkning och sårstorlek under ett tidsintervall för 
både honung och kontroll (NSS, normal saline solution). Sekundär utfallsvariabel var 
smärta som orsakades av tandutdragning.  
 
Metod  
 
Studien genomfördes i Iran under 7 dagar under året 2019. Barns föräldrar 
undertecknade samtycke för att barn kunde inkluderas i studien. 
Barnen som inkluderades i studien var i åldern 4‒9 år och hänvisades till avdelningen 
för pediatrisk tandvård. Barnen behövde att ta bort en kindmjölktand. 
 
Barn som exkluderades var de som hade en historia av systemiskt tillstånd, allergi mot 
honung, användning av läkemedel eller om de hade använt honung de senaste 6 
månaderna för samma indikation. Barn som hade en rotlängd mindre än en tredjedel 
jämfört med normala rotlängden, barn som led av trauma under tandbortagning samt 
barn som använde mun-skölj eller något läkemedel från dagen innan tandborttagningen 
till dag 7 exkluderades också. Det var 76 barn som screenades i studien och 25 barn som 
exkluderades så det blev 26 barn i experimentellgruppen (grupp1) och 25 barn som var i 
kontrollgruppen (grupp 2).   
 
Det användes bedövningsmedel som innehöll 0,2% lidokain. Efter att tanden dragits 
bort, så applicerade tandläkaren ett 1 mm skikt av iransk Kurdistanberghonung med 
användning av en bomullsbit med en bit gasväv som fuktades med saltlösning. Barnen 
fick ha gasbindan på såret under 45 minuter. Grupp 2 hade samma process som 
användes med grupp 1 vid bedövning och tandbortagning. Efter att tanden dragits bort, 
så applicerade tandläkaren en bit gasbinda som fuktades med saltlösning (NSS) på såret. 
Barnen fick ha gasbindan på såret under 45 minuter. 
 
Alla barn som inkluderades i studien fick äta kall och mjuk mat samt fick inte dricka 
med sugrör. De fick skölja munnen med kallt vatten efter att gasbindan togs bort. Detta 
gjordes för att ta bort honungsrester och minska risken för karies. Kontrollgruppen fick 
göra samma sak. Bestämning av sårstorleken utfördes med hjälp av tandläkare som 
mätte mesiodistala och buccolinguala mått på varje hålrum. Tandläkaren använde sig av 
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ett digitalt skjutmått med 0,01 mm noggrannhet för att mäta såret. Multiplikation av 
mesiodistala och buccolinguala måtten gav sårstorleken i mm2. Mått på storleken 
upprepades två gånger och medelvärdet av mätningarna registrerades sedan som 
slutvärde. Båda grupperna fick inte använda mun-skölj fram till dag 7 efter 
tandbortagningen. Båda grupperna registrerade studieresultat vid studiestart, dag 3 efter 
tandbortagning och dag 7 efter tandbortagning. 
 
Resultat 
 
I studien bestämdes sårläkning med hjälp av mått på sårstorlek vid studiestart, dag 3 och 
dag 7 efter tandbortagning. Sårstorleken var statistiskt signifikant mindre i 
honungsgruppen jämfört med NSS-gruppen (P = 0,002 respektive P = 0,006) dag 3 och 
7 efter tandbortagning. Grupp 1 hade sårstorlek 23,480 mm2 kontra 31,310 mm2  hos 
NSS-gruppen under dag 3. Grupp 1 hade sårstorlek 8,500 mm2 kontra 14,346 mm2  hos 
NSS-gruppen under dag 7 (tabell VII). 
 
Tabell VII. Sårstorlek vid olika tider. 

 
 
Sammanfattande resultat  
 
I studie 1 (32), 3 (25) och 4 (34) jämfördes sårläkningstid för honungsgrupp med 
kontrollgrupp (32, 25, 34). I studie 1 (32) undersöktes neuropatiska diabetiska fotsår. 
Honungsgruppen hade genomsnittlig tid för sårläkning som var 31 ± 4 dagar medan 
kontrollgruppen hade 43 ± 3 dagar. Skillnaden mellan grupperna var statistiskt 
signifikant  (P <0,05). Inga patienter i honungsgruppen behövde antibiotikabehandling 
medan 9 (29%) patienter i kontrollgruppen behövde antibiotikabehandling under 
uppföljningstiden (32). 
Studie 3 (25) undersökte sårläkning efter operationssår i underkäken. Inom fem veckor 
hade såren läkt hos 19 (52,8%) patienter i honungsgruppen jämfört med 13 (36,1%) 
patienter i kontrollgruppen. Ingen statistisk signifikans för detta resultat anges i artikeln. 
I slutet av studien, efter 9 veckor, hade alla sår läkt i båda grupperna (25).  

                                        Tidsintervall  Sårets storlek 
(mm2) 

Maximum  Minimum  

Grupp 
1(honung)(n=26) 

Behandlingsdag 51,720 90 12 
Dag 3 23,480 63 0 
Dag 7 8,500 25 0 

Grupp 2 
(NSS)(n=25) 
 
 
 

Behandlingsdag 50,420 100 25 
Dag 3 31,310 81 9 
Dag 7 14,346 63 4 
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Studie 4 (34) visade statistiskt signifikant mindre svårighetsgrad av herpes munsår 
dagarna 3, 5 och 7 i experimentellgruppen som fått honung och aciklovir jämfört med 
kontrollgruppen som endast fått aciklovir (34). 
 
I studie 2 (33) jämfördes smärtnivå hos tonsillektomipatienter mellan honungsgrupp och 
kontrollgrupp under 10 dager. Tiden som krävdes för total smärtfrihet var 5,53  ±  0, 9 
dagar i honungsgruppen och 7,65  ±  1,29 dagar i kontrollgruppen. Resultatet var 
statistiskt signifikant (P  <  0,001) (33). 
 
I studie 5 (26) bestämdes sårläkning med hjälp av mätning av sårstorlek vid start, dag 3 
och dag 7 efter tandbortagning. Resultatet visade att sårstorleken var signifikant mindre 
i honungsgruppen jämfört med NSS-gruppen (P = 0,002 respektive P = 0,006) dag 3 
och 7 efter tandbortagning. 
Honunggruppen hade sårstorlek 23,480 mm2 kontra 31,310 mm2  hos NSS-gruppen 
under dag 3. Honunggruppen hade sårstorlek 8,500 mm2 kontra 14,346 mm2  hos NSS-
gruppen under dag 7 (26). 
 
Statistiskt signifikanta resultat i studierna sammanfattas i tabell VIII. 
 
Tabell VIII. Statistikt signifikanta resultat i studierna. 
 
RCT Statistikt signifikanta resultat 
Studie 1 (32) • Den genomsnittliga tiden för läkning var 31 ± 4  (medelvärde ± 

standardavvikelse) dagar i Grupp I (MHID) kontra 43 ± 3 dagar i grupp 
II (CD) (P <0,05). 

Studie 2 (33) • Tid till smärtfrihet var 5,53  ±  0, 9 dagar i experimentellgruppen och 
7,65  ±  1,29 dagar i kontrollgruppen. (P  <  0,001). 

• Paracetamolkonsumtion i experimentellgruppen under första två dagarna 
av studien var 7,18  ±  0,81 gånger kontra 7,8  ±  0,56 gånger i 
kontrollgruppen (P- värde  <  0,001).  

• För talförmåga var medeltiden efter operation 3,8  ±  0,56 dagar i 
experimentellgruppen kontra 4,5  ±  0,90 dagar i kontrollgruppen 
(P- värde  <  0,001).  

Studie 3 (25) Inget  
Studie 4 (34) • Under dagarna 3 och 5 var förbättringen av orala blåsor statistiskt 

signifikant (P- värde  <  0,001) i experimentellgruppen jämfört med 
kontrollgruppen.  

• Experimentellgruppen hade 2,45 ± 0,11 smärtpoäng kontra 3,87 ± 0,44 i 
kontrollgruppen under dag 7 (P- värde  <  0,001). 

• Konsumtion av smärtstillande var 2,23 ± 0,83 doser i 
experimentellgruppen kontra 3,34 ± 1,05 i kontrollgruppen under dag 3 
(P- värde  <  0,001). 
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Studie 5 (26) • Resultatet visade sårstorleken var signifikant mindre i honungsgruppen 
jämfört med NSS-gruppen (P = 0,002 respektive P = 0,006) dag 3 och 7 
efter tandbortagning. 
Honunggruppen hade sårstorlek 23,480 mm2 kontra 31,310 mm2  hos 
NSS-gruppen under dag 3. Honunggrupp hade sårstorlek 8,500 mm2 
kontra 14,346 mm2  hos NSS-gruppen under dag 7. 

 
 
 
DISKUSSION 
 
Syftet med litteraturstudien var att undersöka honungs mediciniska effekt hos patienter 
med olika sårtyper i randomiserade kontrollerade studier. Honung används sedan länge i 
vissa delar av världen såsom av egyptiska kirurger för att behandla öppna sår (31).   
 
Honungs effekt på sår  
 
De fem RCT-studierna visar att honung kan ge effekter såsom påskyndning av 
sårläkning för vissa typer av sår, minskning av sårstorlek, smärtlindring och att honung 
kan ha viss antibakteriell effekt. Statistiskt signifikant påskyndning av sårläkning 
visades i studie 4 (34). Munsårläkning vid herpes förbättrades i honungsgruppen under 
dagarna 3 och 5 jämfört med kontrollgruppen och skillnaden var statistiskt signifikant 
(P=0,001) (34).  
 
I studie 3 (26) hade operationssåren läkt hos 19 (52,8%) patienter i honunggruppen 
under de första fem veckorna jämfört med kontrollgruppen där såren läkt hos 13 
(36,1%) patienter.  
Det visades i studie 1 (32) att honung kunde påskynda sårläkning så för honunggruppen 
var genomsnittliga tiden för läkning av neuropatiska diabetiska fotsår 31 ± 4 dagar och 
hos kontrollgruppen 43 ± 3 dagar. Det var kortare tid för honunggruppen och skillnaden 
var statistiskt signifikant  (P <0,05).  
Dessa resultat visade att honung kunde ge snabbare sårläkning vid jämförelse mellan 
honunggruppen och kontrollgruppen. Studie 4 (34) hade ett statistiskt signifikant 
resultat när det gällde tid för sårläkning. Studie 1 (32) och 3 (25) hade vuxna patienter 
jämfört med studie 4 (34) som hade barn som deltog i studien.  
Det kan vara att honung är mer effektivt för patienter i barns ålder och därför krävdes 
mindre tid för sårläkning. Det kan också vara att honung påskyndar bättre läkning vid 
lättare indikation såsom munblåsor, den påskyndar i mindre utsträckning vid svåra sår 
som diabetiska fotsår i studie 1 (32) eller vid kirurgisk sår i studie 3 (25) och därför 
krävdes mer tid för sårläkning i dessa tvår studier jämfört med resten (32, 25, 34).  
 
Studie 5 (26) studerade sårläkning genom att mäta sårstorlek efter tandborttagning. 
Honunggruppen hade sårstorlek på 23,480 mm2 kontra 31,310 mm2  hos NSS-gruppen 
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under dag 3. Honunggruppen hade sårstorlek på 8,500 mm2 kontra 14,346 mm2  hos 
NSS-gruppen under dag 7. Resultatet visade att sårstorleken var signifikant mindre i 
honungsgruppen jämfört med NSS-gruppen (P = 0,002 respektive P = 0,006) dag 3 och 
7 efter tandborttagning. Det betydde att honung kunde minska storleken på 
såröppningen snabbare jämfört med NSS. En mindre såröppningen kan innebära 
snabbare sårläkning (26). Effekter som honung har och som kan vara viktiga för 
sårläkning inkluderar att underlätta kärlnybildning, inducera bildning av 
granulationsvävnad och återepitelisation av hud (24).  
 
Honungs effekt på smärta  
 
Studie 2 (33) jämförde smärtlindringsnivå hos tonsillektomipatienter. Resultatet visade 
att det krävdes kortare tid hos honunggruppen jämfört med kontrollgruppen för 
smärtfrihet. Resultatet var statistiskt signifikant (P  <  0,001). Detta resultat ledde till 
minskning av paracetamolkonsumtion i honunggruppen jämfört med kontrollgruppen 
både under de två första dagarna av studien (P- värde  <  0,001) och totalt efter 10 
dagars uppföljning (P- värde  <  0,001) (32). Studie 4 (34) visade också att honung har 
bra effekt mot smärta vid munblåsor orsakade av herpesvirus. Under dag 7 hade 
honunggruppen mindre smärtpoäng jämfört med kontrollgruppen, P=0,001 (34). 
 
Detta kan visa att honung har smärtlindrande effekt så att de som använde honung hade 
mindre smärta och därför behövde de inte lika mycket smärtstillande. En metaanalys av 
honungs effekter efter tonsillektomi har också visat en effekt av honung på smärta och 
konsumtion av analgetika (38).   
 
 
Honungs antibakteriella funktion 
 
I studie 1 (32) efter 4 veckor hade ingen i honunggruppen bakteriell infektion medan 4 
patienter hade sårinfektion i kontrollgruppen. Vid slutet av studien var det ingen patient 
i honunggruppen som behövt antibiotika medan 9 (29%) patienter i kontrollgruppen 
behövde antibiotikabehandling. Detta talar för att honung har antibakteriell effekt. Den 
antibakteriella effekten hos honung beror på ett antal olika mekanismer. När honungen 
blandas med sårutsöndring produceras väteperoxid av enzymet glukosoxidas. 
Neutrofiler aktiveras av väteperoxid genom att transkriptionsfaktorn NF-kB aktiverar 
gener som producerar cytokiner som bidrar till att det inflammatoriska svaret förstärks 
(24). 
 
Jämförelse mellan de fem RCT  
 
Studiernas utfallsvariabler är inte samma i alla fem studierna till exempel i studierna 1 
(32), 3 (25) och 4 (34) jämfördes sårläkningstiden i honunggruppen med 
kontrollgruppen. I studie 1 (32) bestämdes bakteriell frånvaro i såret. I studie 5 (26) 
bestämdes sårläkningen med hjälp av mått på sårstorleken vid olika tider. I studierna 2 
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(33), 4 (34) och 5 (26) jämfördes smärtnivå mellan honunggruppen och 
kontrollgruppen. Fördelen med olika utfallsvariabler är att det kan ge bredare svar om 
vilka effekter honung har vid olika typer av sår och vid olika indikationer. Det är bra att 
studera honungens olika effekter och inte enbart fokusera på en effekt och studera den 
(32, 33, 25, 34, 26).  
Alla patienter som rekryterades i de fem RCT hade någon typ av sår. Varje RCT 
rekryterade patienter med egna inklusion- och exklusionskriterier. Det 
exklusionskriterium som fanns i alla studier var honungsallergi. Tre av fem studier 
rekryterade barnpatienter av båda kön medan två studier hade vuxna patienter av båda 
kön (32, 33, 25, 34, 26). 
 
Nackdelen med olika utfallsvariabler kan vara att det skulle varit bättre att studera 
honungs effekt vid endast en speciell indikation och med samma utfallsmått. Det skulle 
kunna fastställa ett tydligare svar vid en specifik indikation än att undersöka effekten 
vid olika indikationer. Detta ledde till att det blev svårt att säkerställa om honungen 
hade bra effekt mot en specifik indikation eller inte. Två studier, studie 4 (34) och 5 
(25), hade dålig kvalitet när de redovisade sina resultat på grund av felaktigt redovisade 
värden antingen i tabeller eller i textform. Sådana misstag kan minska studiens 
trovärdighet. Det som också minskade studiers resultatkvalitet var att ingen 
rapporterade biverkningar och ingen rapporterade livskvalitet hos patienter. Dålig 
biverkningsrapportering för honung kan ge oklarhet om honung är en säkert behandling. 
Det som också kan minska studiers kvalitet är avsaknad av blindning. Detta leder till 
risk för bias och därför behöver man blinda patient och vårdpersonal (32, 35). 
 
Det fanns två blindade studier som är studierna 1 (32) och 4 (34), medan studie 2 (33), 3 
(25) och 5 (26) var oblindade. Studier blindas genom att ingen av deltagare eller 
vårdpersonal vet vilka deltagare som tillhör de olika behandlingsgrupperna 
(placebogrupp och behandlad grupp). Personal analyserar resultat utan att veta vilka 
deltagare som har fått behandling och vilka som ej fått aktiv behandling. Detta görs för 
att undvika bias och även för att undvika falska behandlingssvar. I studie 1 (32) fick 
experimentgruppen Manukahonungsgasbinda och kontrollgruppen fick 
saltvattenbaserad gasbinda. I studie 4 (34) fick experimentgruppen aciklovirsuspension 
och honung medan kontrollgruppen fick aciklovirsuspension och sockersirap. 
 
Behandlingstider varierade i de olika studierna, i två studier var behandlingstiden mer 
än 4 veckor, den ena hade 16 veckors behandling och den andra hade 9 veckors 
behandling. Tre studier hade behandlingar som varierade mellan 7-10 dagar. De två 
studier som hade längre tid hade svårt med sårläkning, eventuellt på grund av sårtyp 
som fotsår hos diabetiker och efter operation i underkäken. Det kan också vara på grund 
av rekryterade patienters ålder, i de två studier som hade längre behandlingstid var 
patienterna äldre jämfört med de tre studier som rekryterade barn och hade kortare 
behandlingstid (32, 25).    
 
De granskade studierna har skett i Grekland, Iran, Nigeria och Egypten. Detta kan vara 
en fördel att studier gjordes i olika delar av världen och gav bra behandlingseffekt. 
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Eftersom fyra av fem studier har skett i länder utanför EU, betyder det att det är inte 
säkert att honung har samma effekt på patienter i EU-länder samt Sverige vilket kunde 
vara en nackdel. Dessa länder har annorlunda klimat jämfört med många EU-länder och 
Sverige, och genetiska egenskaper kan också vara annorlunda. Detta innebär inte att 
honung saknar effekt på sår vid användning i EU-länders patienter. Behandlingsperiod 
kan variera på grund av klimat och hudegenskaper som skiljer sig i världen. Vilken 
honungssort som användes kan också spela roll för effekterna. Olika sorters honung kan 
innehålla olika komponenter i olika koncentration beroende på var honungen produceras 
och vilka växter som är inblandade (32, 33, 25, 34, 26). 
 
Resultat som studierna visade var att honung kan ge effekter som påskyndning av 
sårläkning, minskning av sårstorlek, smärtlindring och antibakteriell effekt vilket också 
nämnts ovan. Detta visades även i en systematisk översikt (36) som inkluderar studie 1 
(32) men även andra studier av diabetiska sår.  
 
En metaanalys av honungs effekter efter tonsillektomi (37) ger också stöd för en effekt 
av honung på sårläkning, smärta och konsumtion av analgetika. Det nämns även att det 
är bra att slippa användning av NSAID-smärtstillande (non-steroidal anti-inflammatory 
drugs) med hjälp av någon annat produkt för att undvika NSAIDs negativa effekter på 
hemostas som kan associeras med ökad blödning. Det visades att honung har goda 
effekter vid regelbunden användning efter tonsillektomi. Honung kan leda till minskad 
postoperativ smärta och förbättrad vävnadsreparation. Det ansågs att honung används i 
ökad utsträckning på grund av honungens antibakteriella och antiinflammatoriska 
effekter. Den minskar inflammation, ökar DNA-innehållet i granuleringsvävnad och 
ökar sårepitelisering. Honung visade också synergistiska effekter med antibiotika när 
den tillsattes antibiotikatabletter (37). 
 
Framtida önskade förbättringar 
 
Viktigt och tänka på i framtida studier är att lägga mer fokus på honungs antioxidant 
effektivitet och studera och redovisa det på mer tydlig sätt. Eftersom den fullständiga 
biverkningsprofilen för honung är okänd, bör det i kommande studier fokuseras även på 
biverkningar som kan orsakas av honung. För framtida blindade studier kan resultat 
utvärderas utan att patienter träffar vårdpersonal. Det kan vara bra att blinda studier 
genom resultatfotografering. Det som kan vara mindre bra med fotografering är att 
smärtan inte kan mätas, eventuell infektion samt biverkningar kan inte undersökas. 
 
Det är viktigt att bedöma patienter i ett helhetsperspektiv och inte enbart enskilda 
perspektiv (tillexempel enbart sårbedömning). Patienters allmänna hälsa och livskvalitet 
påverkar behandlingssvar. Honungs effekt kan även studeras som en 
kombinationsbehandling som kanske skulle vara mer effektiv än att använda honung 
som enskild behandling.  
Framtida studier kan jämföra olika sorters honung på en viss typ av sår och undersöka 
vilken sort som kan passa bäst på en speciell typ av sår. Honungs mediciniska effekt 
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kan undersökas i olika delar av världen, olika åldersgrupper och olika typer av 
indikationer. Detta underlättar effektivitetsbedömningar som kan variera på grund av 
genetik, klimat, ålder samt bakomliggande sjukdomar.  

 
 
SLUTSATS 
 
Honung har goda mediciniska effekter på sårläkning. Honung var effektivt på både 
påskyndning av sårläkning samt smärtlindring som orsakades av sår. Den förkortar tid 
för sårläkning och lindrar smärta och kan minska användning av smärtlindrande 
mediciner.  
 
När det gäller sårläkning så kan honung påskynda sårläkning men inte på alla sårtyper 
såsom vid segmentell mandibulär resektion (studie 3). Honung är både effektivt hos 
barnpatienter och vuxna patienter samt effektivt på olika sårtyper såsom neuropatiska 
diabetiska fotsår, tonsillektomi sår, munsår som orsaks av HSV och tandutdragningssår.  
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