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Karies har minskat i stora delar av den industria-
liserade världen sedan mitten av 60-talet. Den 
är dock fortsatt hög i många utvecklingsländer, 
såsom Saudiarabien, beroende på en hög sock-
erkonsumtion och en begränsad användning av 
fluortandkräm. Målsättningen med den här av-
handlingen var dels att bedöma kariesrisken och 
kvaliteten hos fyllningarna bland vuxna saudier, 
dels att i en longitudinell klinisk studie utvärdera 
effekten av att lära patienterna att använda fluor-
tandkrämen mera effektivt.

delarbete i  
Totalt undersöktes 175 vuxna individer mellan 

Godkänd för publicering 1 september 2011
Helal Sonbul
tdl, ass prof, MSc, PhD, 
Department and Conser-
vative Science, Faculty of 
Dentistry, King Abdula-
ziz University, Jeddah, 
Saudiarabien
E-post: helalresearch@
yahoo.com

Figur i. De fyra 
momenten i den 
»modifierade flu-
ortandkrämstekni-
ken« som används i 
delarbete iii och iv. 

18 och 56 år. De intervjuades avseende kostvanor 
och fluoranvändning och undersöktes kliniskt 
och röntgenologiskt. Saliv- och bakterieprov 
togs. Alla värden matades in i dataprogrammet 
Cariogram. Resultatet visar att flertalet patienter 
hade hög kariesrisk, det vill säga låg »chans att 
undvika karies« enligt Cariogram (medelvärde 
31 procent). Antal mutansstreptokocker och lak-
tobaciller i saliven samt patienternas begränsade 
fluoranvändning var de tre faktorer som påver-
kade kariesrisken mest. 

delarbete ii
100 patienter från delarbete i valdes ut. De un-
dersöktes avseende förekomsten av sekundärka-
ries – både kliniskt och röntgenologiskt. Dess-
utom utvärderades kvaliteten hos 803 fyllningar 
enligt standardiserade kriterier. Totalt uppvisa-
de 56 procent av restaureringarna sekundärka-
ries; frekvensen var högre hos de individer som 
hade låga Cariogramvärden. Bitewing-bilder vi-
sade sig vara ett värdefullt hjälpmaterial för att 
diagnostisera fyllningsskarvar och anatomisk 
form. 

AUTOREFERAT En enkel »modifierad 
fluor tand krämsteknik«, bitewing-bilder 
och dataprogrammet Cariogram är 
värdefulla hjälpmedel för att minska 
förekomsten av karies i en population 
med hög kariesprevalens.

Enkel metod bakom 
lyckad kariesprofylax 
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DISPUTATION
Den 28 maj 2010 försvarade tandläkare Helal Sonbul, Institutionen för odontologi, 
Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, avhandlingen »Caries profile and 
prevention in a Saudi adult population with several restorations«. Fakultetsoppo-
nent var professor Jan van Dijken, Umeå universitet. Huvudhandledare har varit 
professor Dowen Birkhed, avdelningen för cariologi, Institutionen för odontologi, 
Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Avhandlingen kan laddas ner på 
adressen: http://gupea.ub.gu.se/handle/2077/21947
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Figur ii. Buckalkariesangrepp som visar en viss grad 
av utläkning efter två år (delarbete iv).

delarbete iii och iv
De 175 patienterna i delarbete i (som alla hade 
många restaureringar) delades slumpmässigt in 
i två grupper och följdes röntgenologiskt (del-
arbete iii) och kliniskt (delarbete iv) under två 
år. 106 individer fullföljde studien. Testgruppen 
ombads använda tandkräm på följande sätt (figur 
i): 
1) Applicera två centimeter tandkräm. 
2) Borsta tänderna under två minuter. 
3) Skölj runt tandkrämsskummet under en halv 

minut innan det spottas ut.
4) Skölj inte munnen med vatten efteråt och ät/

drick inte på två timmar.  
Både test- och kontrollgruppen använde sam-

ma fluortandkräm två gånger/dag. Karierade och 
fyllda tandytor utvärderades med hjälp av bite-
wing-bilder (delarbete iii). Kariesincidensen var 
efter två år 1,15 ± 1,49 i testgruppen och 3,27 + 
2,57 i kontrollgruppen (p < 0,001). Testgruppen 
visade lägre grad av kariesprogression än kon-
trollgruppen (p < 0,05). I delarbete iv studera-
des incidensen och progressionen av emaljkaries 
på buckal- och lingualytorna. Kariesreduktion 
i testgruppen var cirka 44 procent, det vill säga 

något lägre än kariesreduktion approximalt i del-
arbete iii (66 procent). Figur ii visar exempel på 
en buckal kariesskada i testgruppen, som remi-
neraliserades under tvåårsperioden.

sammanfattning
Denna avhandling visar att Cariogram är ett vär-
defullt hjälpmedel för att bedöma kariesrisken i 
en population med hög kariesprevalens. Vidare 
uppvisade många av fyllningarna hög förekomst 
av sekundärkaries, där bitewing-bilder visade 
sig vara ett värdefullt hjälpmedel. Den »modi-
fierade fluortandkrämstekniken« hade en god 
effekt och är en enkel och billig metod för att 
minska kariesförekomst i en population med 
hög kariesrisk.
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Forskningsarbete med stor  
betydelse för framtidens saudier
Opponenten har ordet 

Helal Sonbul avlade sin avhandling vid Sahlgren-
ska i Göteborg. När jag blev inbjuden av hans 
handledare Dowen Birkhed att vara opponent 
på hans disputation visste jag inte alls vem han 
var. Under disputationen upptäckte jag att Helal 
Sonbul inte bara var en mycket trevlig person 
utan även en ambitiös tandläkare som brinner 
för att utforska förhållandena i sitt hemland. Det 
blev en mycket trevlig diskussion på engelska, 
där Helal visade sina djupa kunskaper i ämnet 
kariologi.

Det som är spännande med Helal Sonbuls av-
handling är att han har granskat en vuxen popu-

lation från Saudiarabien. Han har studerat ett 
flertal kariologiska aspekter såsom deltagarnas 
kariesfrekvens och kariesrisk samt en profylak-
tisk metod att förebygga karies. I samtliga fyra 
delarbeten användes en grupp av 175 vuxna vilka 
skulle ha fler än 20 tänder samt fyllningar i minst 
sju tänder.

  
I delarbete i registrerades karies kliniskt och 
med röntgen enligt who:s kriterier samt analy-
serades en del kariesriskvariabler såsom kario-
gena bakterier, salivfaktorer, plackförekomst och 
användning av fluor. Med hjälp av programmet 
Cariogram delades försöksgruppen in i fyra risk-
grupper gällande deras möjlighet att undvika 
karies. Detta relaterades till kariesförekomsten. 
En av de viktigaste fynden var att majoriteten av 
deltagarna hade hög kariesrisk och kariesföre-

Före Efter
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komst. Cariogramanalysen var bra korrelerad till 
kariesförekomst. 

I delarbete ii gjordes en liknande analys som 
i delarbete i men nu relaterades riskanalysen 
till förekomsten av sekundär karies. Samtliga 
fyllningars kvalitet evaluerades med ushps-
kriterier. Mer än hälften av fyllningarna oavsett 
material (56 procent) visade sekundär karies. 
Kariesprevalensen i Saudiarabien har ökat på se-
nare år vilket förklaras av författaren med att det 
saknas kariespreventiva program.  

De sista två delarbetena handlar om att före-
bygga karies. Den förebyggande effekten av en 
modifierad fluortandkrämsteknik undersöktes i 
samma population under en tvåårsperiod. Del-
arbete iii tittade på approximal karies och del-
arbete iv på buckal och lingual karies. För att 
vara lite kritisk kunde författaren lika gärna ha 

lagt ihop dessa delarbeten. Tekniken som stude-
rades var den välkända »sila tandkrämsskum-
met«, under 90-talet studerad av Karin Sjögren 
i en svensk population. Den totala kariesinci-
densen hos kontrollgruppens deltagare som inte 
silade var högre efter två år, vilket pekar på den 
kariesförebyggande effekten av metoden. För-
fattaren påpekade däremot att skillnaden endast 
var signifikant för initial emaljkaries och inte för 
sekundär karies. Kariesincidensen hos deltagare 
vilka borstade enbart en gång per dag eller skölj-
de med vatten efter att de hade borstat var sig-
nifikant högre. Sonbul konkluderar att den mo-
difierade tandborsttekniken är en lämplig metod 
vilken lätt accepterades av deltagarna.

  
Helal Sonbuls forskning, där han studerar karies-
situationen och dess förebyggande i Saudiara-
bien, har stor betydelse för landets invånare och 
framtidens åtgärder för att minska sjukdomsut-
veckling. Sonbuls fortsatta forskningsarbete på 
plats kommer säkert att bidra till att påverka ka-
riesprevalensen i landet. n

    
  

»Sonbuls fortsatta forskningsarbete 
på plats kommer säkert att bidra till att 
påverka kariesprevalensen i landet.«
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