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 T andslitage (ts) är en smygande och 
kumulativ multifaktoriell process, 
som leder till skador på emalj och 
dentin som kan hota tandens över-
levnad och försämra den drabbade 

personens munhälsorelaterade livskvalitet [1, 2]. 
Det är ett växande kliniskt problem till följd av 
förändringar i vår livsföring, våra matvanor och 
en allt äldre befolkning. Historiskt sett har flera 
orsaker till ts presenterats i den dentala littera-
turen, men det föreligger ännu ingen enighet om 
lämpliga metoder för diagnostisering och prote-
tisk behandling av detta tillstånd. 

Det övergripande syftet med projektet är att 
analysera orsaksfaktorer och ta fram några ve-
tenskapliga riktlinjer för diagnos och behandling 
av patienter med ts. Totalt deltar 180 personer 
mellan 20 och 65 år i projektet. 

analysering av etiologiska faktorer 
Morfologin och svårighetsgraden av slitageska-
dor som uppstår kan variera avsevärt, beroende 
på vilken etiologisk faktor som dominerar. Vid 

Klinisk diagnostik 
och protetisk 
behandling

SAMMANFATTAT I detta projekt 
undersöks kliniska aspekter på och 
diagnostiska metoder för tand
slitage. Protetisk behandling av 
detta tillstånd med helkeramiska 
material studeras också.

slitageskador till följd av ren mekanisk påver-
kan, där ockluderande ytor möts vid käkrörelser, 
erhålls likartade skador i båda käkarna (figur 
i). ts till följd av kemisk påverkan kan förändra 
tandens ursprungliga morfologi genom att plana 

Extensivt tandslitage

Figur ii. Tandslitage med kemisk bakgrund.

Figur i. Tandslitage med mekanisk bakgrund.
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Varför började du med detta?
– Jag anser att forskning kan ske i direkt 
anslutning till den kliniska vardagen och 
att tandläkare kan vara kunskapsproducen-
ter och kunskapskonsumenter samtidigt. 
Min chef och mitt företag har en positiv 
inställning till klinisk forskning. Jag har 
handledare som stimulerar och ser möjlig-
heter. Bättre än så kan det inte bli!

På vilket sätt får din forskning betydelse för 
patienter?
– Det finns studier inom området »tand-
slitage«, men ingen sammanvägd analys. 
Dessutom använder vi i dag metoder där 
nyttan och riskerna är oklara. Jag och mina 
handledare har identifierat kunskaps-
luckor. Att fylla dem kommer att vara till 
patientens nytta.

På vilket sätt kommer forskningen att få 
betydelse för dig och din karriär, tror du?
– Nya dörrar kommer säkert att öppnas för 
mig. Forskning och utveckling stimulerar 
lärande. Det gör arbetet mer lustfyllt och 
bidrar till personlig utveckling och bättre 
kvalitet på arbetsplatsen.

Vad ska du göra när forskarskolan är klar?
– Först och främst kommer jag att göra 
klar avhandlingen, men disputationen 
kommer inte att sätta punkt för min karriär 
som forskare. Jag vill sprida kunskap om 
tandslitage.

Vilken nytta tror du att du får av det nät-
verk du bygger upp under forskarskolan?
– Det är väldigt roligt och stimulerande att 
umgås med kolleger som brinner för forsk-
ning. Forskarskolan ger oss högre kom-
petens inom odontologisk vetenskap och 
vetenskaplig metodik. Tillsammans kan vi 
stärka utvecklingen av klinisk forskning 
inom tandvården.
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WEDAD HAMMOUDIut konvexa ytor, utveckla ocklusala konkaviteter 
och lämna en orörd palatal emaljkant mot gin- 
givan [3] (figur ii).

Hypotes 
Även om ts är en följd av flera processer, kan nå-
gon viss process vara dominant och orsaka spe-
cifika morfologiska förändringar. 

Faktorer som orsakat ts utreds med hjälp av ett 
frågeformulär, fotografier och modeller. De sam-
lade resultaten används för att dela in patienter i 
tre grupper utgående från den/de dominerande 
etiologiska faktorerna: kemiska, mekaniska eller 
en kombination av dessa.

Kliniskt värde 
Underlätta för tandläkaren att bedöma den ex-
akta etiologin bakom ts genom att ta en anamnes 
och identifiera förändringar i tandens morfologi.

övervaka den rytmiska nattliga 
mastikatoriska muskelaktiviteten
Flera sömnstudier har lett till upptäckten av 
RMMA (rytmisk nattlig mastikatorisk muskelak-
tivitet), som kan kopplas till individer med brux-
ism [4]. 

Hypotes 
RMMA-episoder förekommer oftare och är inten-
sivare hos patienter med mekanisk respektive 
kombinerad etiologi än hos patienter med ke-
misk etiologi.

En jämförelse kommer att göras av frekven-
sen av RMMA i de tre grupperna, med hjälp av en 
EMG-apparat.

Kliniskt värde 
a) Hitta patientgrupper med oftare förekom-

mande och intensivare RMMA-episoder. 
b) Erbjuda ett enkelt verktyg för diagnos av 

sömnbruxism.

studera samBandet mellan fördelningen 
av ocklusala krafter och graden av ts
I den dentala facklitteraturen har sambandet 
mellan ocklusion och ts diskuterats ur två syn-
vinklar. För det första har man föreslagit att vissa 
ocklusala mönster kan påverka uppkomsten av 
ts, och för det andra att ocklusala koncept an-
ses värdefulla för att styra valet av behandling av 
slitna tänder [5]. 

Hypotes
Det finns ett samband mellan fördelningen och 
graden av ts respektive fördelningen av och styr-
kan i de ocklusala kontakterna. 

Vi kommer att utreda vikten av ocklusala kraf-
ter, vid olika käkrörelser, för patienter med olika 
typer av ts med en datastyrd ocklusionsanalysa-
tor.

»Forskning 
… gör arbetet 
mer lustfyllt 
och bidrar till 
personlig ut-
veckling och 
bättre kvali-
tet på arbets-
platsen.«
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Kliniskt värde 
Få ökad kunskap om sambandet mellan ocklu-
sala krafter och ts som kan underlätta vid insats 
av profylaktiska åtgärder i ett tidigt skede.

utvärdera och jämföra det långsiktiga kliniska 
resultatet vid användning av adhesiv teknik 
och helkeramiska restaurationer 
Även om flera protetiska behandlingsalternativ 
finns, har inga uppföljande långtidsstudier gjorts 
på behandlingar hos patienter med ts. Huvud-
orsaken har varit svårigheter i att definiera kri-
terierna för patientgruppen, men också behand-
lingens känsliga natur, som kan förknippas med 
högre risk för misslyckande.

Hypotes
Helkeramiska kronor i ips e.max Press eller 
BruxZir har samma grad av klinisk framgång, 
men kronor i BruxZir har sämre estetik.

Vi kommer att genomföra en dubbel blind ran-
domiserad klinisk prövning för att utvärdera och 

jämföra det kliniska utfallet vid användning av 
två helkeramiska material.

Kliniskt värde 
Ge ett vetenskapligt underlag för val av lämpligt 
material vid behandling av patienter med ts. 

klinisk relevans
Målet med studierna är att underlätta utveck-
lingen av enkla diagnostiska och preventiva me-
toder samt vetenskapligt förutsägbara protetiska 
åtgärder för patienter med ts. Detta kan i sin tur 
medföra sänkta kostnader för såväl patienter 
som samhälle.

»Målet med studierna är att underlätta utvecklingen av 
enkla diagnostiska och preventiva metoder … Detta kan 
i sin tur medföra sänkta kostnader för såväl patienter 
som samhälle.«


