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Erosionsskador på tänderna
Olika faktorers påverkan på skadornas utveckling och omfattning
 Den 18 december 2002 försvarade leg tandläkare, odont lic, Ann-Katrin

Johansson avhandlingen ”On dental erosion and associated factors” vid
Odontologiska fakulteten, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.
Fakultetsopponent var professor Birgit Angmar-Månsson från Karolinska
institutet i Stockholm. Handledare under avhandlingsarbetet har varit
professor Dowen Birkhed, professor emeritus Gunnar E Carlsson, professor
Ridwaan Omar och docent Peter Lingström.
Syftet med avhandlingen var att utveckla ett system för gradering
av dental erosion samt att undersöka olika faktorers inverkan på uppkomsten av erosionsskador.
Avhandlingen visar att konsumtion av läskedrycker, plackförekomst,
koncentration av urea i saliv och munhygienvanor har ett samband med
dental erosion. Det visar sig även att den metod man använder när man
intar sura drycker är en riskfaktor. Med tanke på den ökande konsumtionen
av sura drycker bland barn och ungdomar bör tandvården tillämpa rutinmässig diagnostik av erosionsskador.
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D

en vanligaste definitionen av dental erosion är ”förlust av tandens hårdvävnad genom en kemisk process som inte involverar påverkan från bakterier”. Traditionellt delas de
etiologiska faktorerna till dental erosion in i yttre
och inre faktorer. Till de yttre räknas i stort sett allt
som intas via munnen, det vill säga syrapåverkan
från vad vi äter och dricker men även luftburen
syrapåverkan. Till de inre hör de tillstånd som
innebär att syra från magsäcken når munhålan.
Det sker till exempel vid refluxsjukdom och
många ätstörningssjukdomar.
Den höga konsumtionen av sura produkter
(ofta läsk och juice) som är en del av dagens livsstil
innebär en ökad risk för dental erosion. Vi har
alltså fått en ny riskfaktor för tandhälsa som kan
jämföras med den ökning av kariessjukdomen
som uppstod efter andra världskriget på grund av
en växande sockerkonsumtion.
Syfte

Syftet med avhandlingen var att:
1. Utveckla en metod för att mäta dental erosion
samt undersöka prevalensen av erosion hos
unga saudiska män med speciell hänsyn tagen
till konsumtion av läskedrycker och andra
potentiellt etiologiska och associerade faktorer.
2. Rapportera om dental erosion på mjölktänder
där diagnosen konfirmerats via Scanning
Electron Microskopi (sem) och att experimentellt undersöka eventuella skillnader
i erosionsbenägenhet mellan emalj från
saudiska och finska mjölktänder samt finska
permanenta tänder.
3. Undersöka hur dryckesmetoden under och
efter intag av läskedryck påverkar ph-värdet
vid tandytan.

Material och Metod

Som ett första steg utarbetades en skala för gradering av erosion på buckala och palatinala ytor av
överkäkens incisiver och caniner. Dessa misstänktes kunna fungera som ”markers” för dental erosion (figur 1, tabell 1). Ett hundra slumpmässigt
utvalda saudiska rekryter genomgick en klinisk
undersökning som bland annat inkluderade registrering av dental erosion, ”cuppings” på första
permanenta molaren samt buckala cervikala defekter. I en slutlig gradering av dental erosion
kombinerades en bedömning av den kliniska registreringen med en analys av studiemodeller och
intraorala foton. I undersökningen ingick också
ett frågeformulär (delarbete i).
En hög- och en lågerosionsgrupp med vardera
19 individer valdes ut på grundval av erosionens
svårighetsgrad. Grupperna undersöktes därefter
ytterligare. I undersökningen ingick bland annat
pH-mätningar under intag av dryck, registrering
av plackförekomst med hjälp av en speciellt utarbetad skala, salivförhållanden och dryckesteknik
(delarbete ii & iv).

Grade 0

Grade 1

Grade 3

Grade 4

Grade 2

Grade 4, studymodel

figur 1. Illustrationer av de olika graderingarna av dental erosion.

table 1. Ordinal scale used for grading severity of dental erosion on buccal and lingual surfaces
of maxillary anterior teeth.

•
Grade

Criteria

0
1

No visible changes, developmental structures remain, macro-morphology intact.
Smoothened enamel, developmental structures have totally or partially vanished.
Enamel surface is shiny, matt, irregular, ”melted”, rounded or flat, macro-morphology
generally intact.
Enamel surface as described in grade 1. Macro-morphology clearly changed,
facetting or concavity formation within the enamel, no dentinal exposure.
Enamel surface as described in grades 1 and 2. Macro-morphology greatly changed
(close to dentinal exposure of large surfaces) or dentin surface exposed by ≤1/3.
Enamel surface as described in grades 1, 2 and 3. Dentin surface exposed by >1/3 or pulp
visible through the dentin.
Note: Approximal erosion and presence of ”shoulder” should be recorded.

2
3
4

Från delarbete I. Publicerad med tillstånd av Taylor & Francis AS.
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Sexton saudiska barn valdes ockå ut till studien.
Inklusionskriteriet var att minst en primär central
överkäksincisiv visade upp den svåraste graden av
erosion enligt den utarbetade skalan. Ett frågeformulär besvarades och de eroderade tänderna
undersöktes efter exfoliering med sem. Dessutom
användes extraherade friska primära tänder från
saudiska barn. Emaljen utsattes för in vitro -erosion och hårdhetsmätningar. De friska saudiska
primära tänderna jämfördes med finska primära,
permanenta friska tänder (delarbete iii). Tolv
svenska och sex schweiziska friska försökspersoner fick dricka Coca Cola light® med sex olika
metoder. Därefter registrerades ph-värdet på
tandytan med hjälp av två olika metoder (microtouch och telemetri) och de olika dryckes- och
mätmetoderna jämfördes (delarbete v).
Resultat

fakta 1
•
Retinerande
dryckesteknik
lång expositionstid
mellan dryck och
tandyta
(retinera=hålla kvar)
Direkt
dryckesteknik
kort expositionstid
mellan dryck och
tandyta
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Tillförlitligheten vad gäller skalan för gradering av
dental erosion bedömdes som god. Tjugoåtta procent av de graderade tandytorna hos de saudiska
männen uppvisade uttalad erosion (grad 2–4).
Palatinala ytor var signifikant mer skadade än
buckala (delarbete i). På individnivå hade 80 procent en eller flera tänder med grad 2 erosion eller
högre, 25 procent uppvisade buckala cervikala defekter. Hos 49 procent förekom ”cuppings” på första permanenta molaren. Läskedryckskonsumtionen var i genomsnitt 247 liter per år (delarbete i).
Ett ökat intag av läskedrycker, goda munhygienvanor, lägre gingivalindex, högre förekomst av
buckala cervikala defekter, ”cuppings” på första
permanenta molaren, munandning och retinerande dryckesteknik var signifikant korrelerat med en
högre grad av dental erosion. Koncentrationen av
urea i vilosaliv såväl som plackutbredningen på palatinala ytor av överkäkens incisiver och caniner var
däremot signifikant lägre i hög- jämfört med lågerosionsgruppen (delarbete ii & iv). Hos barn med
grav mjölktandserosion kunde den kliniska diagnosen konfirmeras med sem i samtliga undersökta
fall. Förutom ett högt intag av sura drycker var
övre luftvägsproblem (bland annat övre luftvägsinfektioner), tonsilliter/tonsillektomier, astma
och frekvent medicinering vanligt förekommande
hos barnen. Såväl saudiska som finska mjölktänder var signifikant mjukare än finska permanenta
tänder och mjölktändernas benägenhet att eroderas bedömdes vara relativt större (delarbete iii).
Genom att studera dryckesmetodens inverkan
på ph-värdet vid tandytan kan man konstatera att
en retinerande teknik (faktaruta 1) utgör en större
risk för dental erosion än en direkt teknik (faktaruta
1) (delarbete v). Det system som utarbetades för
diagnostisering och gradering av erosionsskador
fungerade väl.

Kliniska implikationer

Det sker just nu en global förändring av det odontologiska sjukdomspanoramat. Den ökande förekomsten av dentala erosionsskador är en del av den
förändringen. Gradering av erosionsskador kan
och bör ske enligt strikta normer. Behovet av att
åtgärda en erosionsskada måste däremot utredas
individuellt. Samma grad av skada kan kräva behandling hos en individ men inte hos en annan. De
etiologiska, modifierande och aggraverande faktorerna vid dental erosion är ofta konstanta genom
livet. Det är inte alltid möjligt att genomföra en
kausal behandling. Om man har diagnostiserat
erosionsskador bör patienten följas upp med individuella revisionsintervall. Progression av tandsubstansförlust bör bedömas med hjälp av foto och
studiemodeller som tas vid olika tidpunkter.
Patienten måste få en noggrann information om
sitt tillstånd, vilka åtgärder som krävs för att bäst
hantera situationen samt varför detta är nödvändigt. Eftersom en erosionsskada är irreversibel kan
vi i dag inte erbjuda någon bra behandling. För att
kunna erbjuda en effektiv prevention är det av yttersta vikt att ställa en korrekt diagnos av den tidiga
erosionsskadan, genomföra en adekvat utredning
samt ge patienten rätt information.
Konklusion

Med utgångspunkt från avhandlingen kan man
konkludera att dental erosion är vanligt förekommande hos unga saudiska män samt att konsumtion av läskedrycker, plackförekomst, koncentration av urea i saliv och munhygienvanor har ett
samband med dental erosion. Erosionsskador på
tänderna hos små barn kan dels kopplas till allmänna hälso- och kostfaktorer men också till den relativt större erosionsbenägenheten hos primära tänder. När man intar sura drycker är dryckesmetoden
en viktig faktor för utveckling av dentala erosionsskador. Med tanke på den ökande konsumtionen
av sura drycker bland barn och ungdomar bör rutinmässig diagnostik av erosionsskador tillämpas
inom tandvården. Samhället bör ta sitt ansvar och
gå i spetsen för informationskampanjer om olika
livsstilsfaktorers betydelse för utvecklingen av dental erosion.
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A

nn-Katrin Johanssons doktorsavhandling
behandlar ett högaktuellt område; erosionsskador på tänderna och hur olika faktorer
påverkar skadornas utveckling och omfattning.
Under sin kliniska verksamhet som tandläkare
i Saudi Arabien observerade Ann-Katrin
Johansson speciella tandskador av en art och
omfattning som inte är vanligt i Sverige. Genom systematiska studier lyckades hon spåra
och analysera orsakerna till dessa skador.
”Genom att analysera faktorer som är
avgörande i extremfallen har hon ökat
kunskapen om de bakomliggande
orsaksfaktorerna och hur man bättre
ska kunna förebygga uppkomsten av
lindrigare former av erosionsskador.”
Saudi Arabien är en ung nation med snabb
kulturell och ekonomisk utveckling baserad på
oljeinkomster. Befolkningens kunskaper och
medvetenhet om oral hälsa har dock inte följt
med i denna utveckling. Under de senaste trettio åren har kostvanorna ändrats radikalt, med
bland annat starkt ökad konsumtion av olika
produkter från väst, exempelvis läskedrycker.
Trots tillgång till fri tandvård söker flertalet
saudier tandvård endast vid akut värk. Behovet
av vidareutbildning av tandläkare har medfört
att kungadömet sänt ett tjugotal saudiska tandläkare för en treårig postgraduate utbildning
vid Karolinska Institutet. Några av dem är till
och med forskarstuderande, vilket förhoppningsvis kommer att bidra till en ökad profylaktisk medvetenhet i landet och spridning av
kunskap.
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Avhandlingen omfattar fem delarbeten där metodiken som använts spänner över ett mycket
brett register; omfattande enkätundersökning
och klinisk kartläggning av karies och andra
hårdvävnadsskador hos vuxna män och barn,
utnyttjande av uppgifter i medicinska journaler, intraorala modellförsök, mikrohårdhetsmätningar, svepelektronmikroskopi, kemiska
analyser samt ph-bestämning i plack med
avancerad metodik. Ann-Katrin Johanssons
avhandlingsarbete är en imponerande bedrift,
inte minst med tanke på att hennes omfattande
studier genomförts under mycket annorlunda
omständigheter långt ifrån den svenska akademiska miljön såväl geografiskt som kulturellt.
Den kunskap som hon tagit fram och systematiskt analyserat har förutsättningar att bidra till
en bättre tandhälsa inte bara bland saudierna.
Genom att analysera faktorer som är avgörande
i extremfallen har hon ökat kunskapen om de
bakomliggande orsaksfaktorerna och hur man
bättre ska kunna förebygga uppkomsten av de
lindrigare former av erosionsskador som vi ser i
ökande omfattning i vårt land och i övriga västvärlden bland såväl barn som vuxna.
Ett fint internationellt forskarnätverk har
skapats med Ann-Katrin Johansson i centrum.
Trådarna sträcker sig mellan Riyadh, Helsingfors, Zürich, Göteborg och Örebro, en bra grogrund för fortsatt samarbete och vidare studier.

Professor Birgit
Angmar-Månsson,
Karolinska institutet
i Stockholm.

birgit angmar-månsson
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