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Det är välkänt från flera studier att ortodontibehandling kan öka kariesrisken. Den varierar dock
från patient till patient och i olika länder.
Ett sätt att bedöma kariesrisken är att använda
det pedagogiska hjälpmedlet Cariogram. Målsättningen med den här avhandlingen var dels att
använda detta dataprogram för att illustrera kariesriskprofilen hos olika patienter som genomgått
ortodontibehandling i Saudiarabien (där kariesrisken är hög), dels att utvärdera en »modifierad
fluortandkrämsteknik« för att minska kariesutvecklingen hos patienter som genomgår ortodontibehandling med fast apparatur.
Fluortandkräm anses vara den viktigaste förklaringen till att karies minskat sedan mitten av
60-talet. Sättet på vilket tandkrämen används,
liksom fluorhalten i produkten, har stor betydelse för den kariesprofylaktiska effekten.

delarbete i och ii
Totalt rekryterades 100 patienter i åldern 12–29
år på en stor ortodontiklinik i Riyadh i Saudi
arabien. Samtliga patienter hade nyligen genomgått behandling med fast apparatur i cirka två
år (delarbete i). De delades in i två grupper, en
med hög och en med låg kariesprevalens (dfs)
vid försökets start. Resultaten visar att de faktorer som ökade kariesrisken var framför allt höga
dfs-tal och höga mutans- och laktobacilltal i saliven. Slutsatsen av studien är att Cariogram är
ett värdefullt hjälpmedel för ortodontisten för att
illustrera den enskilda individens kariesrisk och
därmed föreslå lämpligt preventionsprogram.
I delarbete ii ges exempel på tre patienter med
olika kariesrisk.
delarbete iii
I delarbete iii studeras effekten av högfluortandkrämen Duraphat (5 000 ppm F) i kombination
med att inte skölja munnen med vatten efter tandborstningen. Studien utfördes på ortodontikliniken i Göteborg. Totalt ingick 12 + 12 = 24 patienter i test- och kontrollgruppen. En experimentell
kariesmodell användes, där ortodontiska band
monterades på premolarer som skulle extraheras
av ortodontiska skäl (figur i). Studien pågick i 8–9

Figur i a–d.
I delarbete iii
användes en
experimentell
kariesmodell,
där stålband
applicerades
på tänder som
skulle extraheras av ortodontiska skäl.

Figur i a.
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DISPUTATION

Den 15 maj 2010 försvarade tandläkare Anas Al
Mulla, Institutionen för odontologi, Sahlgrenska
akademin, Göteborgs universitet, avhandlingen »On
caries risk profiles using Cariogram and caries
prevention with fluoridated toothpaste in orthodontic patients«. Fakultetsopponent var professor
Björn Zachrisson, Universitetet i Oslo, Norge.
Huvudhandledare har varit professor Dowen
Birkhed och biträdande handledare docent Heidrun
Kjellberg, avdelningarna för cariologi och ortodonti, Institutionen för odontologi, Sahlgrenska
akademin, Göteborgs universitet. Avhandlingen kan
laddas ner på adressen http://gupea.ub.gu.se/
handle/2077/22915

Figur ii. Bildserien
visar den »modifierade
fluortandkrämstekniken«
som användes i delarbete iv.

veckor varefter tänderna drogs ut. De initiala kariesskadorna som utvecklats under banden analyserades med qlf (Quantitative Light-induced
Fluorescence) på Tandläkarhögskolan i Huddinge. Resultaten visar att 5 000 ppm fluortandkräm utan efterföljande vattensköljning resulterar i mindre karies än 1 500 ppm fluortandkräm
med vattensköljning efteråt.
delarbete iv
Studien utfördes i Saudiarabien. 100 patienter
som skulle genomgå ortodontibehandling rekry-

Figur i c.
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terades. De delades slumpmässigt in i två grupper. Testgruppen (n = 51) informerades om att
använda fluortandkräm på följande sätt:
1) applicera två centimeter tandkräm
2) sprid tandkrämen så att den når alla tänder
3) borsta i två minuter
4) sila rent tandkrämsskummet efteråt i en halv
minut och ät inte på två timmar, samt borsta
morgon och kväll (figur ii).
Kontrollgruppen (n = 49) erhöll samma fluortandkräm som testgruppen och ombads borsta
två gånger/dag, men fick inga övriga instruk-

Figur i d.
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tioner. Efter två år hade testgruppen signifikant
lägre kariestendens jämfört med kontrollgruppen (p < 0,001).
sammanfattning
Denna avhandling, som huvudsakligen utfördes i
Saudiarabien där kariesprevalensen är hög, visar
att Cariogram kan vara ett värdefullt pedagogiskt
hjälpmedel vid ortodontibehandling. »Modifierad fluortandkrämsteknik« visade sig ha en kraftig kariesreducerande effekt under de två år som
ortodontibehandlingen pågick.

Fruktbart forskningssamarbete
över nationsgränserna
Opponenten har ordet

Bjørn Zachrisson
prof, Det odontologiske
fakultet, Universitetet i
Oslo, Norge
E-post: b.u.zachrisson@
odont.uio.no

Som det framgår av författarens »Acknowledgement« utgör avhandlingen ett intressant och
fruktbart samarbete mellan Anas Al Mulla, en
ung ortodontist från Saudiarabien, och lärare
vid Göteborgs universitet med professor Dowen Birkhed som huvudhandledare. Detta återspeglar sig i det unika forskningsmaterialet som
undersökts. I artikel i, ii och iv kommer alla
patienterna från en privatklinik i Riyadh, Saudiarabien, ledd av medförfattaren Saad Al Kharsa.
Emellertid har man i artikel iii valt att undersöka en patientgrupp från ortodontikliniken vid
Göteborgs universitet. Ett sådant samarbete och
materialval är ovanligt, och pekar på de möjligheter man i dag har för forskningssamarbete
över nationsgränserna.
Författaren inleder avhandlingen med att slå
fast att kariessituationen hos unga patienter som
önskar ortodontisk behandling klart skiljer sig
åt mellan Skandinavien och Saudiarabien. Skillnaden beror på ett betydligt större intag av söt
mat och dryck, och en mindre förståelse för betydelsen av egeninsatser för bättre oral hälsa i
det sistnämnda landet. Det är därför en stor utmaning att försöka undvika kariesangrepp och
andra sidoeffekter i samband med ortodontisk
behandling på patienter i Saudiarabien. Avhandlingens resultat och slutsatser kommer därför
att vara av stort värde för den befolkningsgrupp
som författaren avser att behandla i framtiden.
Eftersom förekomsten av demineraliseringar
(»white spots«) och karies fortsatt kan vara ett

»Resultaten av avhandlingen kommer att ha stor
betydelse för den fortsatta utvecklingen av ortodontin
i doktorandens hemland, men kommer också ha en mer
generell betydelse för övriga ortodontipatienter.«
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problem hos ortodontipatienter också i Skandinavien, har avhandlingens resultat väsentlig betydelse också för andra patienter med extra hög
kariesrisk.
Dataprogrammet Cariogram, som används i del-

arbetena i och ii, utvecklades av Bratthall i mitten av 1960-talet. Programmet illustrerar olika
kariesrelaterade faktorer och visar den aktuella
chansen att undgå ny karies. Det har tidigare
inte använts inom ortodontin. Författaren har i
sin avhandling med stor framgång använt Cariogram för att
1) identifiera de ortodontipatienter som har
största sannolikhet att utveckla karies
2) kunna förse dessa personer med orsaksinriktad preventiv behandling.
Avhandlingen konkluderar att Cariogram kan
vara ett nyttigt hjälpmedel som underlättar för
ortodontister att genomföra en optimalt preventiv behandling i relation till patienternas individuella kariesrisk.
In situ-modellen i delarbete iii (med delvis fast-

cementerade band på premolarer hos ortodontipatienter för att studera förekomst och utveckling av karies) utvecklades av norska forskare i
mitten av 1980-talet. I avhandlingens delarbete
iii användes kvantitativt ljusinducerad fluorescensundersökning av premolar från 24 patienter. Det blev påvisat att testgruppen som använde en tandkräm med högt fluorinnehåll (5 000
ppm F) och inte sköljde munnen med vatten
efter borstningen, erhöll en signifikant bättre
karieshämmande effekt jämfört med kontrollgruppen som använde en tandkräm med ett mer
normalt fluorinnehåll (1 450 ppm) och sköljning
med vatten. Det fanns också en markant högre
fluorretention med högfluortandkrämen. Dessa
fynd är intressanta, och indikerar att man med
fördel bör använda en sådan rutin för alla ortodontipatienter med hög kariesrisk.
I delarbete iv undersöktes 150 saudiarabiska pa-

tienter som erhöll ortodontisk behandling med
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fastsittande apparatur under 1,5–2 år, och kari- föras utan att denna behandling medverkar till
esutvecklingen jämfördes vid användning av den utvecklingen av oönskade sidoeffekter beroende
modifierade fluortandkrämstekniken (mftt) på brister i patienters medvetenhet om sin orala
med en grupp patienter som fick rutinmässiga hygien och orala hälsa. n
munhygieninstruktioner. Den statistiskt signifikanta skillnaden i kariesutveckling och den
minskade plackförekomsten i testgruppen utgör
ett vägval för ortodontister mot bättre tandhälsa
och hygienförhållanden med minskade skadeeffekter hos patientgrupper med hög kariesrisk.
Dessa fynd är ett incitament för att utföra åtgärder som minskar förekomsten av demineralisationer hos ortodontipatienter.
Vem skriver bästa översiktsartikeln i Tandläkar
Avslutningsvis vill jag gratulera Göteborgs
tidningen? Styrelsen för Sveriges Tandläkarförbund
universitet och Anas Al Mulla till en lyckad avhandling. Samarbetet mellan skickliga svenska
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todontin i doktorandens hemland, men kommer
också ha en mer generell betydelse för övriga ortodontipatienter. Konklusionerna i avhandlingen medverkar till att omfattande käkortopedisk
behandling med komplicerad apparatur kan ut-
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