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Introduktion: Dental erosion definieras som förlust av tandens hårdvävnad genom en 

kemisk process som inte involverar bakterier. Dagens förändrade livsstil och 

kosthållning medför att våra tänder oftare utsätts för kemisk påverkan som kan leda till 

erosion. Det är flera faktorer som samverkar och dental erosion har en multifaktoriell 

etiologi.  

Syfte: Syftet är att beskriva olika registreringsmetoder för dental erosion. 

Frågeställningar: Vilka metoder kan användas för registrering av initial erosion? Vilka 

metoder kan användas för registrering av avancerad erosionsskada? Vilka metoder är 

kliniskt beprövade på patient? 

Metod: Litteraturstudie 

Resultat: Ett flertal registreringsmetoder fanns beskrivna i litteraturen, merparten var 

inte applicerbara kliniskt. Registeringsmetoderna som framgick i den beskrivande 

litteraturstudien var: 3D scanning microscope (IFM), Atomic absorption spectroscopy 

(AAS), Digital photography (DP), Focus-variation 3D microscopy (FVM), Longitudinal 

microradiography (LMR), Non-contact confocal laser scanning microscopy (CLSM), 

Optical assessment, Optical profilometry (OP), Quantitative light-induced fluorescence 

(QLF), Scanning electron microscopy (SEM), Stylus profilometry (SP), Ultrasound, 

White light interferometry (WLI) och X-ray diffraction (XRD). 

Konklusion: Vid registrering av initial erosion krävs analys av tandytans 

mineralinnehåll samt optiska analyser med hjälp av instrument. För analysering av 

progredierande erosion används yt-råhetsanalyser. Röntgenbildtagning och 

mikroradiografi används för en analys av avancerad erosion. För kliniskt bruk finns 

QLF metoden, digital bildtagning och optisk analys. 
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1. Introduktion 

 

Dental erosion definieras som förlust av tandens hårdvävnad genom en kemisk process 

utan bakteriell närvaro. Dental erosion har oftast en multifaktoriell etiologi då det är 

flera faktorer som samverkar för utveckling av tillståndet (Silva et al. 2011).  

Tandens hårdvävnad består av olika kalcium- och fosfatinnehållande mineraler, 

hydroxyl- och fluorapatit är några av dem. Lösligheten av dessa mineraler beror på pH-

värdet då fosfat- och hydroxyljoner binder protoner som vid kemisk påverkan (Silva et 

al. 2011). En pH-sänkning medför en upplösning av apatit vid det så kallade kritiska 

pH-värde som ligger på pH 5,5 för hydroxylapatit (Lussi & Jaeggi 2008). Det i sin tur 

leder till att när syror med ett pH-värde som understiger 5,5 kommer i kontakt med 

emaljen sker en diffusion och upplösning av mineralens kristallina struktur. Initialt sker 

upplösningen av mineraler av det yttersta skiktet av emaljytan och en surface lesion 

uppstår (Silva et al. 2011). 

Erosion i dentin utvecklas snabbare än i emalj. Först uppträder erosiv påverkan i det så 

kallade peritubulära dentinet. Detta medför en vidgning och upplösning av 

dentinkanalernas, dentintubili, omgivande väggar. Dentinet kan samtidigt bilda 

reparativt dentin (tertiärdentin) som blockerar traumatiska stimuli. Om traumat är gravt 

kommer emellertid odontoblasterna att skadas genom degeneration av 

odontoblastutskotten (Johansson et al. 2012). Detta har till följd att dentinkanalerna 

uttryms och en såll-liknande hårdvävnad blir kvar. Detta innebär att genomsläppligheten 

av externa produkter, exempelvis syra ökar. Slutligen kan en total destruktion av dentin 

uppstå då erosionsprocessen fortlöper genom dentinet (Lussi & Jaeggi 2008).  

1.1 Prevalens av erosion  

Prevalensen av erosionsskador har bland barn och ungdomar under de senaste 

decennierna ökat kraftigt (Silva et al. 2011). I Sverige har det publicerats ett fåtal 

artiklar om prevalensen. De flesta har beskrivit dryckkonsumtionen hos den yngre 

populationen men befolkningsstudier har ännu inte genomförts i Sverige (Hasselqvist et 

al. 2010).  

Hasselqvist (2010) påvisade att 16,4 % av barn och unga vuxna hade erosionsskador. 

Studien gjordes i syfte att ta reda på hur stor skada läsk och juicedrycker hade på 

tänderna hos åldersgrupperna 5-6, 13-14 och 18-19 år. Hos de yngre barnen påvisades 

att erosionsskadorna var mindre förekommande. Hos 13-14 åringarna påträffades 11,9 

% med erosionsskador. Erosionsskadorna var högst hos 18-19 åringarna, 2,3 % visade 

en eller flera tänder med svår erosion. De unga männen i denna åldersgrupp visade totalt 

34,4 % erosionsskador. I en annan studie genomförd på Island hade ungdomar 18-19 år, 

en prevalens av erosionsskador, 8,3 %.  Resultatet visade även där en större prevalens 

hos de manliga deltagarna än hos de kvinnliga (Arnadottir et al. 2010). 

I USA har det registrerats erosion på tänderna hos 18-27 % av den vuxna befolkningen. 

Prevalensen av erosion varierade både geografiskt och med åldern (Silva et a. 2011). 

Ingen socioekonomisk skillnad har påträffats men det har påvisats tydliga 

könsskillnader. Dental erosion är mer förekommande bland män än kvinnor (Mulic et 

al. 2012). Ett flertal studier uppvisar samstämmiga resultat; med ökande ålder följer ett 
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ökande antal erosionsskador (Arnadottir et al. 2010; Hasselqvist et al. 2010; Silva et al. 

2011).  

1.2 Etiologiska faktorer 

Dental erosion har flera etiologiska faktorer. Orsaksfaktorerna delas in i yttre och inre 

faktorer. Yttre faktorer är utifrån kommande syrapåverkan som sker via munnen 

och/eller luftburen syra i arbetsmiljön. Inre orsaksfaktorer är när surt maginnehåll når 

munhålan och tänderna (Johansson et al. 2012). Hit hör kräkningar som kan uppstå från 

ätstörningssjukdomar såsom bulimi samt reflux (Silva et al. 2011). 

Drycker 

Dagens kosthållning och livsstil har medfört att människor allt mer och oftare 

konsumerar produkter som medför en ökad risk för erosion. Den största påverkande 

orsaken i detta avseende är valet av olika drycker (Lussi & Jaeggi 2008). Konsumtionen 

av läsk och juice (Tabell 1) i ett globalt perspektiv har ökat. De syror som oftast 

förekommer i drycker är citronsyra, äppelsyra, fosforsyra och kolsyra. Kolsyran tycks 

inte påverka risken för erosion (Johansson et al. 2012).  

Det är inte enbart drycker som orsakar erosionsskador. Även frukter har påvisats kunna 

orsaka erosion. Frukter har ett naturligt syrainnehåll såsom citron- eller äppelsyra. 

Citrusfrukter anses vara mest erosiva (Hamasha et al. 2013; Johansson et al. 2012). Men 

det är mindre skadligt för tänderna att äta exempelvis en apelsin än dricka motsvarande 

mängd som juice. Förklaringen till detta anses vara att när man äter en hel apelsin sväljs 

den i bitar och en mindre mängd syra når tandytan jämfört om frukten intas i juice-form 

(Hamasha et al. 2013). Listan på dryck och andra erosiva livsmedel kan göras lång. 

Exempel på andra erosiva livsmedel är konserverade grönsaker inlagd i ättikslag, 

vinäger, vissa örtteer och dressing (Gatou & Homata 2011; Johansson et al. 2012).  

Tabell 1. Dryckers surhetsgrad, pH  

Dryck pH 

Pepsi Cola 2,53 

Coca Cola 2,74 

Fanta Apelsin 2,86 

Sprite Light 2,98 

7 Up 3,20 

Apelsin juice 3,75 

Sportdricka 3,78 

Dryck yoghurt 3,83 

Carlsberg Kurvand - Citrus Lime 4,20 

Mineralvatten - Citrus 5,01 

Mineralvatten utan smak 5,11 

Destillerat vatten 5,60 

(Larsen & Nyvad 1998 & Wongkhantee et al. 2006) 

 

Det finns yrken och arbetsmiljöer som kan medföra exponering för erosiva riskfaktorer. 

Arbetare som ständigt befinner sig i sura miljöer som i fosfat- och batteriindustrier löper 
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en stor risk att få erosionsskador. Även vinprovare som dagligen dricker erosiv dryck 

som vin, riskerar att få erosionsskador (Johansson A-K et al. 2012). Det har även 

rapporterats att felaktigt klorerat bassängvatten har haft till följd att simmare fått 

erosionsskador på grund av att saltsyra har bildats i vattnet (Mulic et al. 2012). 

Läkemedel och sjukdom 

Dental erosion kan även orsakas av medicinering. Detta gäller läkemedel som innehåller 

syra och som direkt kan påverka tandytan som till exempel acetylsalicylsyra, 

askorbinsyra och saltsyra (Hamasha et al. 2013). Läkemedel kan dessutom påverka 

individens egen förmåga att skydda tandytorna mot sura angrepp, en vanligt 

förekommande biverkan är hyposalivation. Utöver muntorrhet är reflux vanliga 

biverkningar av läkemedel (Johansson et al. 2012).  

Behandling av vissa sjukdomar kan ibland medföra att individen kräks ofta. Som vid 

medicinering med cytostatika. Studier har påvisat att patienter under 

cytostatikabehandling ibland uppvisar svår och snabbt progredierande erosion på 

tänderna. Antikolinergika, blodtryckssänkande och många andra läkemedel har 

muntorrhet som biverkning. Läkemedel som tillförs och absorberas i munhålan såsom 

astmamediciner, kan ha lågt pH och kan därför i sig också orsaka erosionsskador 

(Hamasha et al. 2013; Johansson et al. 2012). 

Sjukdomar som är direkt relaterade till muntorrhet och därmed ökar risken för 

erosionsskador är bland annat Sjögrens syndrom (Silva et al. 2011). Det har även 

rapporterats att alkoholmissbruk kan leda till erosionsskador, genom framkallande av 

bland annat muntorrhet, metabola förändringar, kräkningar och reflux (Johansson et al. 

2012; Silva et al. 2011). 

Individuella faktorer 

Vid utveckling av dental erosion har individuella faktorer stor betydelse såsom tandens 

kvalitet. Mjölktänder, primära tänder är mindre mineraliserade och har lägre densitet än 

permanenta tänder vilket medför att de eroderas snabbare än de permanenta tänderna. 

En aggressiv mekanisk rengöring av tandens yta samt bruxism är även faktorer som 

medför att risken för förlust av tandsubstans ökar (Johansson et al. 2012).  

Hälsa och livsstil har påvisats kunna leda till dental erosion (Silva et al. 2011). En 

person som idrottar och dricker sportdrycker har oftast ett hälsosamt tänkande och god 

avsikt med drycken, men eftersom sportdrycker oftast har erosiv potential (Tabell 1) är 

denna vana inte bra för tandhälsan. En ohälsosam livsstil kan också medföra en ökad 

risk för tanderosion. Så som tidigare nämnt är läskedrycksdrickande den främsta 

orsaken till dental erosion då det är kopplat till osunda vanor som exempelvis tv-tittande 

kombinerat med konsumering av sur dryck (Johansson et al. 2012). 

1.3 Kliniska tecken 

En tidig initial erosionsskada orsakar inte någon klinisk missfärgning eller uppmjukning 

som kan observeras med ögat. Därför är dental erosion i ett tidigt stadie svår att 

upptäcka. Ytstrukturen på en erosionsskada är blank eller matt, lesionen är ojämn och 

kan uppvisa små konkaviteter (Silva et al 2011). Förändringar som är mer uttalade 

uppstår vid svårare grad av erosionsskador. Dessa är vanligast palatinalt i 

överkäksfronten, men förekommer även på andra fria ytor. Approximala erosionsskador 

uppträder sällan. Cuppings är det vanligaste tecknet på ocklusal erosion. Dessa 
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erosionsskador kan se såsom en liten konkavitet och blottat dentin på kuspspetsar. 

Tandens morfologi förändras på så sätt att kuspar flackats ut och är vanligast på första 

molaren (Lussi & Jaeggi 2008). 

Vid erosionsutredning är anamnes med en hälsoupplysning ett essentiellt redskap. Den 

kliniska undersökningen utgör diagnostiken. För att diagnostisera erosivt tandslitage 

behövs tydliga kriterier som beskriver svårighetsgraden och vad som kan graderas från 

acceptabelt och grad av patologi (Young et al. 2008). 

1.4 Skyddande faktorer 

Saliv 

En av de viktigaste skyddsfaktorerna mot dental erosion är saliven. Salivens betydelse 

för den kemiska påverkan på tandytan har samband med salivens proteiner, salivens 

mättnadsgrad av kalcium- och fosfatjoner samt hydroxylapatit liksom salivsekretionens 

påverkan på oral clearance. Saliven bildar även en pellikel av salivproteinerna, ett lager 

på tandytan som skyddar emaljytan från syra-påverkan (Johansson et al. 2012). 

Saliven har en buffringsförmåga beroende på bikarbonat vilket är effektivt mot syrans 

erosiva påverkan på tandsubstansen. Individer med normal salivsekretion löper mindre 

risk för att utveckla erosionsskador jämfört med individer med hyposalivation, det vill 

säga < 0,1 ml/min ostimulerad salivsekretion vilka löper fem gånger större risk att få 

erosionsskador. Det extremt låga pH-värdet som uppstår vid förtäring av sur föda kan 

inte motverkas och neutraliseras enbart saliven. Därför kan tandytan behöva en 

förstärkande regelbunden exponering av fluorpreparat (Silva et al. 2011).  

Fluor 

Om det finns fluor i saliven vid ett pH-fall förenar sig fluorjoner och syrans vätejoner 

till fluorvätesyra, som passerar in i emaljen. Genom denna process minskar 

upplösningen av emaljkristallerna. Hydroxylapatiten har då blivit en fluorinnehållande 

fluorapatit vilket har ett lägre så kallat kritiskt pH-värde (4,5) än hydroxylapatiten (5,5) 

(Lussi & Jaeggi 2008). Närvaron av fluor stimulerar även återmineraliseringen och 

tandytan blir starkare mot syrapåverkan tack vare att fluorhydroxylapatiten är mindre 

löslig (Johansson et al 2012). 

 

1.5 Prevention och behandling 

Prevention 

Det är inte ovanligt att dental erosion uppmärksammas först då reparativa åtgärder är 

nödvändiga. Det är svårt för tandvårdspersonal att bedöma vilka som kommer att 

drabbas av erosionsskador, därför utförs förebyggande åtgärder först då patienter har 

diagnostiserad initial erosion. Tandvårdspersonalen ska under flera tillfällen med 

patient, förmedla kunskaper om dental erosion så att patienten förstår problematiken. 

Detta är en förutsättning för att förebyggande åtgärder ska ha effekt (Schlueter et al. 

2012).  

Preventionen är individuell och samtal med patient anses vara det viktigaste. För att 

förebygga fortsatta skador orsakade av aktiv erosion bör all sur påverkan reduceras så 

mycket som möjligt. Det är också viktigt att minska risken för ökat tandslitage till följd 

av abrasion och attrition, nötning orsakat från kontakt mellan tandytor i samband med 

sur påverkan. Därför ska tandvårdspersonalen ge individanpassat råd om 
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tandborstningsteknik samt när och hur tandborstning bör ske efter syraexponering. Det 

bör även informeras om användande av lågabrasiv tandkräm. Om det finns indikationer 

för bettfysiologisk behandling bör tandläkare konsulteras för eventuell rekommendation 

eller information om bettskena (Silva et al. 2011). Fluor har en begränsad effekt vid 

erosionsprofylax men kan användas som ett komplement till rådgivning och information 

(Johansson et al. 2012). 

Reparativ behandling 

Om patienter inte upplever några besvär, om erosionsprocessen verkar vara under 

kontroll och om patienten accepterar tandförändringen, behövs oftast ingen ersättning 

för den förlorade tandsubstansen (Schulueter et al. 2012). Men en fortsatt utredning och 

uppföljning av patienten är nödvändig (Silva et al. 2011). Vid mer omfattande 

erosionsskador och substansförlust kan patienten uppleva smärta och obehag. 

Tandskadorna har då nått en sådan svårighetsgrad att fyllningsterapi eller en protetisk 

behandling såsom kronterapi är nödvändig. Ersättningsmaterial och terapier kan vara 

kompositfyllningar, metallkeramiska eller helkeramisk kronor och skalfasader. Det är 

individuella, objektiva faktorer och subjektiva upplevelser som påverkar valet av 

behandling (Johansson et al. 2012). 

1.6 Konsekvenser 

Subjektiva konsekvenser 

Individer med erosion kan uppleva ilningar och smärta. Detta beror på den vidgning av 

dentinkanaler som förekommer vid erosion. Yttre stimuli, som till exempel sur dryck 

som genom förtäring får kontakt med den eroderade tandytan. Tandens pulpa har en 

direkt kommunikation med dentinkanalerna och aktiverar stimuli av nervreceptorera 

som i sin tur leder till smärta. Rotcement och rothinna på tandens rot påverkas lättare än 

emalj. Därför kan individer även uppleva ilningar på tandhalsen. Det kan bli svårare att 

exempelvis äta eller dricka kalla drycker. En patient med grav erosion kan uppleva att 

tänderna har blivit kortare, vassa eller gula (Shlueter et al. 2012). 

Objektiva konsekvenser – tandsubstansförlust 

Substansförlusten av tandens hårdvävnader leder till att tanden genomgår morfologiska 

förändringar. Färgförändring ses då dentin blottläggs och vävnadsstrukturen blir 

porösare (Schlueter et al 2012). De morfologiska förändringarna på tänderna kan leda 

till en försämrad tuggförmåga som kan orsaka att det blir svårare för individen att 

fördela tuggkrafter. Käkleden och de omkringliggande vävnader och organ kan på så 

sätt belastas mer än normalt genom ett sänkt bett, vilket kan leda till bettfysiologiska 

besvär (Dietschi & Argente 2011).  

1.7 Tandhygienistens roll 

Dental erosion är en icke reversibel förlust av tändernas hårdvävnad. Tillståndet kan 

leda till smärta och obehag för patienter. Inom tandvården ska målet vara att fastställa 

en tidig diagnos av dentala erosionsskador för att undvika smärta och fortsatt 

substansförlust. Det är en nödvändighet för tandhygienister att ha kunskap om 

riskfaktorerna (Schlueter et al. 2012). Tandhygienisten ska ha kompetens att upptäcka 

beteende hos patienter som kan orsaka erosionsskador. Preventiva åtgärder ska utföras 

tidigt och individer med dental erosion ska kontrolleras och utvärderas regelbundet 

(Silva et al. 2011). 
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2. Syfte 

Syftet är att beskriva olika registreringsmetoder för dental erosion. 

 

2.1 Frågeställningar  

– Vilka metoder kan användas för registrering av initial erosion? 

– Vilka metoder kan användas för registrering av avancerad erosionsskada? 

– Vilka metoder är kliniskt beprövade på patient? 

 

3. Metod 

3.1 Design 

En litteraturstudie. 

3.2 Definition av begrepp 

MeSH- termen Tooth Erosion definieras som förlust av tandens hårdvävnad genom 

kemiska processer som inte involverar bakterier (National Library of medicine 1992). 

(författarens översättning).  

3.3 Databaser 

Sökningar av vetenskapliga artiklar har gjorts i två databaser. PubMed (US National 

Library of Medicine, National Institutes of Health) som är en bred databas inom 

medicin, omvårdnad och odontologi, och i databasen Cinahl, som har vetenskapliga 

artiklar inom medicin, omvårdnad, sjukgymnastik och arbetsterapi. 

Sökord 

Sökningen gjordes med sökorden analysis, assessment, index, measurement, methods, 

quantification och tooth erosion. 
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3.4 Urval 

Vid varje sökning gjordes begränsningar, inklusions- och exklusions-kriterier som att 

endast ta med vetenskapliga artiklar som publicerades senast fem år tillbaka (2008). 

Artiklarna skulle vara skrivna på engelska och de vetenskapliga studierna skulle vara 

baserade på människor. Varje artikel skulle vara publicerad i en vetenskaplig tidskrift, 

och ett abstract skulle vara tillgängligt. I PubMed har sökningarna gjorts med hjälp av 

MeSH-termer. 

Urval 1. Artiklar söktes och valdes utifrån artikelns titel. Artiklar som exkluderades var 

review-artiklar. Artiklar som inkluderades hade en titel som var relevanta för studien, 

studiens syfte och frågeställningar och har gått vidare till urval 2. Sökningen med 

MeSH-termer i PubMed resulterade i 498 artiklar. Av dessa kvarstod 27 artiklar till 

urval 2. I Cinahl var antal träffar 24 och av dessa kvarstod 7 till urval 2 (Tabell 2). 

 

Urval 2. Artiklar valdes genom läsning av ”abstract” och de som exkluderades hade 

inget samband till litteraturstudiens syfte eller frågeställningar. De artiklar med abstract 

som erhöll relevant information till studiens syfte och frågeställningarna, har gått vidare 

till urval 3. Efter urvalet i PubMed kvarstod 27 artiklar till urval 3 och i Cinahl kvarstod 

3 artiklar till urval 3 (Tabell 2). 

 

Urval 3. De valda 27 artiklarna granskades i fulltext. Artiklarna som inte var relevanta 

till studiens syfte och frågeställningar samt dubbletter exkluderades. De 16 artiklar som 

ingår i studien (Urval 3) var relevanta för studiens syfte och frågeställningar (Tabell 2). 

 

Tabell 2. Sökning i PubMed (Dubbletter inom parantes)  

Databas 

Datum 

Sökord /  

sökordskombination 

Antal 

träffar 

Urval 1 

Titel 

Urval 2 

Abstract 

Urval 3 

Fulltext 

PubMed 
2014-01-14 

     

 1. Tooth Erosion 392    

 2. Measurement 63502    

 3. Assessment 178507    

 4. Index 145824    

 5. Quantification 14399    

 6. Methods 898548    

 7. Analysis 671763    

      

 1 AND 2 16 7 6 6 

 1 AND 3 41 2(3) 2 2 

 1 AND 4 52 0(1) 0 0 

 1 AND 5 7 6(1) 6 1 

 1 AND 6 240 6(7) 6 4 

 1 AND 7 142 5(6) 4 2 
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Tabell 3. Sökning i Cinahl 

Databas 

Datum 

Sökord /  

sökordskombination 

Antal 

träffar 

Urval 1 

Titel 

Urval 2 

Abstract 

Urval 3 

Fulltext 

Cinahl 
2014-01-14      

 1. Tooth Erosion 84    

 2. Measurement 13590    

 3. Assessment 54876    

 4. Index 21186    

 5. Quantification 596    

      

 1 AND 2 4 2(1) 0 0 

 1 AND 3 11 2(1) 1 0 

 1 AND 4 6 1 0 0 

 1 AND 5 3 2 2 1 

 

 

3.5 Databearbetning 
Varje artikel har lästs, värderats och analyserats med hjälp av en granskningsmall 

(Bilaga 1) av båda författarna i litteraturstudien (Willman & Stoltz; Forsberg & 

Wengström 2008). Mallen har används som stöd för valet av de vetenskapliga artiklarna 

som har inkluderats i litteraturstudiens resultatdel. Granskningsmallen omfattar frågor 

om syfte, relevant urval och urvalsförfarande, kontext, etisk resonemang, datainsamling, 

dataanalys, resultat och kvalitet på artiklarna. Artiklar som bedömdes som bristfällig 

exkluderades från litteraturstudien men de godkända 15 artiklarna (Bilaga 2) har tagits 

med till resultatet.  

3.6 Etiska övervägande  

I denna litteraturstudie har inte innehållet i artiklarna förvanskas. Vid beskrivning av de 

olika artiklarnas resultat har författarna lagt stor vikt vid att inte lägga in egna 

värderingar eller medvetet förvränga innehållet som redovisats i artiklarna.  

4. Resultat 

Vid analys av utvald litteratur framkom fyra resultat-teman; Initial erosion, avancerad 

erosion - tandvävnadens struktur, övriga registreringsmetoder och metoder för kliniskt 

bruk. I Tabell 4 redovisas 15 artiklar som sammanlagt beskrev 14 olika metoder. 

4.1 Initial erosion 

Vid registrering av initial erosion sker en analys av tandytans kalcium- och 

fosfatinnehåll. Atomic absorption spectroscopy (AAS). Atomabsorptionsspektroskopi är 

en mätteknik som utför bland annat en analys av kalciumjoner. Den mäter djupet och 

halten av joner i den eroderade emaljen. AAS redovisar ett värde som visar graden av 

mineralförlust vid en demineralisering eller erosionsskada (Stenhagen et al. 2010). I 

Stenhagens studie exponerades emaljprover med en saltsyralösning. Efter 6 minuter, 

påvisades ett eroderat djup på 4,20 µm. Efter 12 minuter ökade djupet till 8,81µm. I 

förhållande till ytans ursprungliga djup, utökade djupet med 17 % och den mätbara 

kalciumförlusten blev 0,4 %. Registreringsmetoden är en tillförlitlig och anpassningsbar 
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metod för att analysera mineraljoner. Nackdelen med denna registreringsmetod är att 

den dock inte blir tillförlitlig om tandytan inte är torr (Stenhagen et al. 2010). 

När erosion har progredierat är en mätning av yt-råheten lämplig (Passos et al. 2013). 

Stylus profilometry (SP) vilket är en maskinell profilometerinstrument, mäter 

ojämnheter på tandytor (Heurich et al. 2010). Denna registreringsmetod är avsedd för 

initiala stadier av erosion. Vid mätning ska SP:s ”probe” genomtränga den eroderade 

emaljytan (Chuenarrom & Benjakul et al. 2008). På grund av detta bildas synliga repor 

på emaljen. Djupet beror på tyngden som sätts på tanden samt pH-värdet och tiden som 

syran har påverkat tandytan. Profilometern skapar en tillförlitlig mätning, även om den 

orsakar repor på den eroderade emaljen (Heurich et al. 2010; Passos et al. 2013; 

Stenhagen et al. 2010).  

Det finns två varierande typer av profilometer. Den ena är en så kallad kontakt mätning, 

då en yta scannas med en penna, diamant eller strålspets, probe, som är i beröring med 

ytan som skall analyseras. Den andra är en beröringsfri profilometer om använder sig av 

en laserstråle som en så kallad optical profilometry (OP). För initial erosion är en 

beröringsfri profilometer lämpligast (Stenhagen et al. 2010). OP består delvis av en 

ljusstråle, sensor och en LED-ljuskälla. För att mäta en eroderad yta ska tandytan 

belysas med en LED som reflekterar ljuset tillbaka till instrumentets sensor. I studien av 

Stenhagen (2010) visade OP en sämre korrelation och ojämn i sin kvalitet i jämförelse 

med andra metoder (White light interferometry, WLI, SP och AAS) som redovisades i 

studien. OP beskrevs att den är mindre lämpad för att mäta kvantiteten och djupet av 

erosionsskador på tänder och det krävs mer forskning för att fastställa om metoden är 

lämplig för kliniskt bruk.  

Metoderna SP och OP är lämpliga för registrering av tandytans yt-råhet. För en 

avancerad erosionsskada behövs en registreringsmetod som visar tandens förändrade 

makro-struktur (Stenhagen et al. 2010).  

I dessa två studier (Passos et al. 2013; Stenhagen et al. 2010) har emaljproverna 

eroderats med sur saltsyra-lösning. Ibland har det resulterat i att eroderad substans inte 

blir tydligt registrerat, på så vis har mätningarna blivit antingen felaktiga eller omöjliga 

att utföra på initiala erosionsskador. En annan begränsning är att när fluor tidigare är 

applicerad på ytan var yt-råhetsregistreringar olämpliga på grund av att fluoriderade 

emaljytor är tåligare mot syrapåverkan. Vid mer avancerad dental erosion, när dentinet 

har blivit en såll-liknande hårdvävnad, är inte mätning av yt-råheten lämplig för 

registrering. Det blir svårare med SP och OP att registrera förändringar på grund av 

vävnadens struktur och att registreringsutförandet blir tidskrävande (Passos et al. 2013; 

Stenhagen et al. 2010). Enligt Chuenarrom & Benjakul (2008) och Passos (2013) är inte 

SP lämplig för att mäta erosion vid abrasion. Men däremot var SP tillräcklig för att 

upptäcka vävnadsförlust och demineralisering i emalj och i samband med abrasion. SP, 

OP och AAS är också lämpliga registreringsmetoder för att analysera erosiondjup och 

progression över tid då mätningar kan utföras kontinuerligt (Stenhagen et al. 2010). 

4.2 Avancerad erosion – tandvävnadens struktur 

En studie som gjordes på eroderade emaljytor visade att Focus variation 3D scanning 

microscopi (FVM) är ett mycket användarbart verktyg för att bedöma tandytans struktur 

i samband med emaljerosion samt bedömning av behandlingseffekter på eroderade 
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emaljytor (Ren et al. 2009). 3D-skanning är en bättre teknik i jämförelse med 2D 

skanning (Rodriguez & Bartlett 2010). 

I Ganss artikel (2009) beskrivs metoden Longitudinal Microradiography (LMR). 

Longitudinell mikroradiografi använder sig av en svag röntgenstrålning som avbildar en 

vävnad på en fotografisk film. Denna metod använder röntgenstrålar med en specifik 

våglängd, våglängder mellan 0,8 och 2,0 nanometer, vilket gör det möjligt att undersöka 

tjockare ytor, utan att förstöra tandytan. LMR används för att studera tandslitage genom 

att den kan ger information om förändringar i tjocklek och förlust av minerallinnehåll, 

hydroxylapatit. Det tar dock tid att förbereda ytan som ska mätas och mätningen är 

tidskrävande. Mikroradiografi ger ingen information om själva mineralhalten i tandens 

vävnad men endast mineralförlusten och LMR kan då ibland vara en opålitlig mätmetod 

om erosionsskadan är initial (Ganss et al. 2009).  

I Ganss artikel (2009) gjordes en jämförelse mellan AAS, LMR och SP. Studien visade 

att alla metoder påvisade en signifikant ökning av vävnadsförlust när emaljproverna 

exponerades med syra (p ≤0,001). SP och LMR var bristfällig vid mätning av initial 

erosion jämfört med AAS. SP-metoden som tidigare nämndes har en tendens att skrapa 

den ytan som ska mätas då 57.6–577,1 nm djup skada bildats (Ganss et al. 2009). 

X-ray diffraction (XRD) är en metod som används för att registrera en tredimensionell 

struktur eller morfologin i emaljens kristaller. Det är kristallstrukturen som ska 

registreras för att upptäcka dental erosion. Registreringen med denna metod sker genom 

ett optiskt instrument som ger information om emaljstrukturen, storleken och skiktet på 

kristallstrukturen. Denna registreringsmetod är enkel att använda tack vare att det 

optiska instrumentet avger strålningen som diffunderar direkt genom kristallerna i 

emaljen och dessutom är oskadligt för tänderna (Taube et al 2010).  

4.3 Övriga registreringsmetoder 

Enligt Hua (2009) kan emaljens tjocklek mätas med Ultrasound Image Acquisition, 

ultraljudsbildtagning. För att bildkvalitén ska optimeras måste en bildbehandling utföras 

före analys. Studien har påvisat att det är lättast att mäta omfattningen av emaljens 

tjocklek i de ocklusala ytorna och svårare att mäta de linguala och buckala ytorna. 

Denna metod är icke-invasiv och kliniskt är den lämplig att använda. Dock kan det 

finnas en klinisk begränsning (Hughes et al. 2009) då det är svårt att ha en rätt position 

på instrumentet i förhållande till tanden som ska mätas (Hua et al. 2009; Slak et al. 

2011). Ytterligare studier av denna metod krävs för att bekräfta om den är lämplig samt 

tillförlitlig och om tekniken är relevant för att registrera dental erosion (Cochrane et al. 

2012; Hua et al. 2009).  

Confocal laser scanning microscopy (CLSM) är ett avancerat mikroskop som använder 

sig av laserstrålning för att återge tredimensionella bilder av emaljprover. CLSM utför 

en snabb registrering av ytans struktur och en exakt registrering av emaljerosion och 

reminalisering in-vitro. Reminerlisering kan med metoden optiskt observeras genom 

reflektionen som uppstår och spridningen av ljus genom laser innehållande neon vilket 

ger en bild av emaljens struktur. Registreringen redovisas som tredimensionella bilder 

som visar eroderade ytor utifrån reflekterad laserstrålning. CLSM jämfört med SP har 

visat att CLSM är en teknik som föredras på grund av att CLSM inte skadar ytan som 

skall analyseras (Heurich et al. 2010).  
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Scanning electron microscopy, skanning med elektronmikroskopi (SEM) har en 

avgörande betydelse vid analysering av ultrastrukturella förändringar på tandytor, i 

samband med erosion i både emalj och dentin (Taube et al. 2010). I Ganss artikel (2009) 

påvisades en demineralisering på alla emaljprover i studien. SEM är lämplig att mäta en 

måttlig vävnadsförlust till avancerad substansförlust. 

White light interferometry (WLI), interferometri med vitt ljus, utförs med datoriserad 

optiskt interferensmikroskop som producerar en topografisk bild (Stenhagen et al. 

2010). Den visar hur mycket av emaljen som är eroderad genom att avbilda 

vävnadsstrukturen. Vid analys av lesionens djup och progression uppvisar WLI en 

noggrannhet på 0,4 %, och efter etsning av ytan påvisades en ökning i den eroderade 

ytan på 103 %. I en senare studie av Stenhagen (2013) gav WLI tillförlitliga mätningar i 

eroderad emalj. Denna studie var första steget för validering av denna metod för 

erosionsmätning in-vivo. Men det finns ett stort behov av ytterligare forskning och 

utvärdering av metoden för att den ska kunna användas rutinmässigt kliniskt (Stenhagen 

et al. 2013). WLI, OP, SP och AAS är tekniker som kan mäta progression av 

erosiondjup. På grund av det mätbara värdet av kalciumförlust var WLI den mest 

trovärdigaste och exakta metoden som visade kalciumförlust på 0,5 % och erosionsdjup 

på 0,4 % (Stenhagen et al. 2010). 

4.4 Metoder för kliniskt bruk 

Enligt Cochranes artikel (2012) kan digital photography (DP), digital bildtagning, 

användas vid registrering av erosion. Detta är en vanlig och relativ beprövad metod för 

att registrera tandsubstansförlust. Fotograferingen kan utföras med hjälp av en vanlig 

digitalkamera med hög upplösning. I Cochranes artikel (2012) studie togs bilderna 

under vanliga ljusförhållanden och utan förstoring. Bilderna omvandlades till gråskala 

för att optiskt bedöma förändring mellan olika ytor. Resultatet visade signifikanta 

skillnader mellan frisk emalj och eroderad emalj (p<0,001). Dock är denna metod 

lämplig för svårare stadie av erosion, då de morfologiska förändringarna kan observeras 

optiskt. 

Quantitative light-induced fluorescence (QLF) är en icke-invasiv optisk teknik som är 

användbar för klinisk bedömning av erosion. QLF-metoden är baserad på 

autofluorescens av tandytan. Fluorescens innebär att ett ämne har absorberat ljus eller 

annan elektromagnetisk strålning som sedan återutsänder, återemitterar, ljus från 

spektrumet. I Cochranes artikel (2012) redovisade att QLF visar viss indikation på 

förändringar på tandytan och dess mineralutfällning. För klinisk användning är denna 

registreringsmetod rekommenderad för att QLF kan utföras utan att skada ytan som ska 

registreras och för att denna mätmetod ger tydliga bilder, vilket visar att QLF är en bra 

teknik för att bedöma erosion i alla stadier. Denna metod har dock inte beprövats på 

rotytor (Cochrane et al. 2012).  

I Cochranes artikel (2012) har i sin studie genomfört en jämförelse mellan 

mätinstrumenten QLF, DP och mikroradiografi. Mikroradiografi och DP visade goda 

resultat men QLF- bilderna var lättare att analysera jämfört med DP och 

mikroradiografin. 

Optical assessment, optisk analys, kan tillämpas för bedömning av dental erosion på 

emalj. Spegelreflektion rekommenderas för kvantifiering av den tidiga initiala fasen av 

dental erosion (Lussi et al. 2012). Närvaro av saliv påverkar dock bedömning av 
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erosion, därför rekommenderas torrläggning. Den stora fördelen med en optisk metod är 

dess enkelhet att utföra en tidig bedömning av dental erosion samt att den inte utgör 

skada på hårdvävnaden (Rakhmatullina et al. 2011).  

Sammanfattningsvis är de metoder som används för initiala erosionsskador AAS, SP 

och OP. För avancerad erosionsskada används FVM, LMR, XRD samt de övriga 

metoderna är ultraljud, CLSM, SEM och WLI. Lämpliga metoder för kliniskt bruk är 

DP, QLF och optisk analys. Tabell 4 visar vid vilka svårighetsgrader (initial/avancerad) 

metoderna kan användas. QLF och optisk analys, kan användas för både initial och 

avancerad erosion. 

 

 

Tabell 4. Registreringsmetoder 

Artikel Initial erosion Avancerad erosion 

Chuenarrom & 

Benjakul et al. 

2008 

Stylus profilometry (SP,) 

Optical profilometry (OP), 

Focus-variation 3D microscopy (FVM) 

Cochrane et al. 

2012 

Quantitative light-induced 

fluorescence (QLF) 

Digital photography (DP), Quantitative 

light-induced fluorescence (QLF) 

Ganss et al. 2009  Longitudinal microradiography (LMR) 

Heurich et al. 

2010 
 Non-contact confocal laser scanning 

microscopy (CLSM), (SP) 

Hua et al. 2009  Ultrasound 

Hughes et al. 

2009 
 Ultrasound 

Lussi et al. 2012 Optical assessment  

Passos et al. 2013  (FVM) 

Rakhmatullina et 

al. 2011 
 Optical assessment 

Ren et al. 2009  3D scanning microscope (IFM) 

Rodriguez & 

Bartletts 2010 
 (LMR) 3D 

Slak et al. 2013  Ultrasound 

Stenhagen et al. 

2010 

Atomic absorption 

spectroscopy (AAS), (SP) 

White light interferometry (WLI) 

Stenhagen et al. 

2013 
 (WLI) 

Taube et al. 2010  X-ray diffraction (XRD), Scanning 

electron microscopy (SEM) 
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5. Diskussion 

Denna litteraturstudie granskade vetenskapliga artiklar från år 2009 och framåt, då 

syftet var att beskriva olika registreringsmetoder för analysering av initial och 

avancerad dental erosion samt de metoder som kan användas för kliniskt bruk. 

Resultatet visade att vid registrering av initial erosion används analysering av tandytans 

mineralinnehåll samt yt-råhetsanalysering (Chuenarrom & Benjakul et al. 2008; 

Cochrane et al. 2012; Lussi et al. 2012). Vid mer avancerad erosion används 

registreringsmetoder som röntgen, mikroskopi och mikroradiografi (Ganss et al. 2009; 

Heurich et al. 2010; Hua et al. 2009; Rakhmatullina et al. 2011; Ren et al. 2009; Slak et 

al. 2013; Stenhagen et al. 2010; Taube et al. 2010). De kliniska metoderna för 

registrering av dental erosion är framförallt digital bildregistrering, QLF och optisk 

analys (Cochrane et al. 2012). 

5.1 Metoddiskussion 

Det totala antalet artiklar som ingick i studien var 15. Dessa 15 artiklar ansågs vara 

relevant för syftet och besvarar frågeställningarna och hade visat sig hålla hög kvalitet 

efter artikelgranskningen. Litteraturstudiens syfte var att redogöra registreringsmetoder 

för dental erosion.  

Artiklarna har redovisat olika former av analyser och registreringar av tandens 

hårdvävnad. Från avancerade maskinella mikroskop och hårdhetsmätningar, till mindre 

omfattande och enkla mätningar som bildtagning och optisk analys. Frågeställningarna 

inför denna studie var att finna registreringsmetoder för initial, avancerad erosion och 

registreringsmetod för kliniskt bruk. Fyra artiklar i studien (Cochrane et al. 2012; Ganss 

et al. 2009; Heurich et al. 2010; Stenhagen et al. 2010) ansågs vara innehållsrika och 

trovärdiga efter granskning och analysering med hjälp av granskningsmallen. Dessa 

artiklar hade redovisat en jämförelse mellan olika metoder och hade redovisat 

samstämmiga resultat, vilket ansågs vara en styrka i resultatet.  

Urvalsprocessen utfördes av båda författarna till litteraturstudien. Detta anses vara en 

styrka vilket har medfört att de artiklarna som lästes och beskrevs har noggrant 

analyserats genom urvalsprocessen. Genom att en granskningsmall användes för 

kvalitetsbedömning, har trovärdigheten för litteraturstudien ökat. 

De databaser som användes i denna litteraturstudie var PubMed och Cinahl. Ytterligare 

sökning i andra databaser, såsom ScienceDirect kan ha gett ett bredare resultat. Men då 

studiens datainsamling var ämnad för en mer beskrivande litteraturstudie än en 

systematisk sådan, begränsades databaserna i antal. Istället valdes PubMed och Cinahl, 

som också ansågs tillräckliga. Sökorden som användes i litteraturstudien var tooth 

erosion, measurement, assessment, index, quantification, methods och analysis. Den 

första sökordskombinationen Tooth erosion AND measurement i PubMed, gav många 

relevanta träffar för syftet. Men i Cinahl gav dessa sökord få antal artiklar. Detta ansågs 

av författarna bero på exklusion- och inklusionskriterierna då fåtal artiklar inom ämnet 

är publicerade inom de senaste 5 åren. 

Anledningen till att dessa artiklar endast är fem år gamla är för att litteraturstudien ska 

redogöra de nyaste artiklarna inom forskningsområdet. Dock är dental erosion ett 

tillstånd som utforskades mest för flera år sedan och idag redovisas som review-artiklar. 

Detta kan ha begränsat resultatet och de metoder som har redovisats i studien. På grund 

av detta finns det fler metoder som inte har redovisats i denna litteraturstudie och därför 



14 
 

skulle ett vidare inklusionskriterie beträffande publiceringsår vara bra och skulle 

resultera i fler relevanta artiklar.  

5.2 Resultatdiskussion 

För att registrera initial erosion kan AAS metoden användas. Metoden används främst 

vid klinisk utredning av syrors påverkning på tandytan men också som en 

registreringsmetod för att bedöma erosion. Annan metod som används för att bedöma 

erosionsskador är optisk analys av emalj och dentin. För bästa bedömning ska saliven 

tas bort och tandytan ska torrläggas. Metoden har en stor fördel då den är enkel och kan 

lätt implementeras i den rutinmässiga undersökningen i kliniker. QLF är en icke-invasiv 

optisk teknik som är användbar för klinisk bedömning av initial till måttlig erosion. 

Eroderade tandytor som har bestrålats med ljus blir mörkare och på så vis indikeras 

erosionsskada. För klinisk bedömning är denna registreringsmetod rekommenderad tack 

vare att den inte påverkar ytan som ska analyseras och ger tydliga bilder. Profilometer 

som SP kan användas för att analysera tandytans yt-råhet. Men SP orsakar repor på 

tandytan och kan inte analysera eroderat dentin (Chuenarrom & Benjakul et al. 2008; 

Heurich et al. 2010; Passos et al. 2013; Stenhagen et al. 2010). På grund av detta har det 

utvecklats andra metoder som en beröringsfri profilometer, men det krävs fler studier 

för att validera metodernas effektivitet. 

När tandvävnaden genomgår morfologiska förändringar behövs en analysmetod som 

visar tandens topografiska struktur. Det kan bland annat en mikroradiografi och 

ultraljudsbildtagning utföra. Metoderna LMR, FVM, XRD är baserade på 

röntgenbildtagning som redogör topografiska bilder av tandstrukturen. Dock kan det 

förekomma svårigheter vid bildtagningen samt att dessa metoder är tidskrävande och är 

inte användbara vid initiala erosionsskador. De metoder som kan användas i klinik har 

fördelar såsom att de är icke-invasiva och praktiskt lätt att använda. Metod som QLF 

kan användas för att bedöma både initial och avancerad dental erosion. I äldre studier 

har registrering och bedömning av dental erosion beskrivits i Attin (2006). I review-

artikeln har olika bedömningstekniker tillämpats för att bedöma vävnadsförlusten och 

uppmjukad emalj orsakad av erosion. Artikeln redovisade bland annat analyser av 

mineraler, profilometermätningar, mikroradiografi och svepelektronmikroskop. Attin 

(2006) beskrev att dental erosion är ett komplicerat tillstånd som inte kan bedömas med 

endast en teknik, utan analyseras med flera metoder för fullständig bedömning.  

Resultatet i denna litteraturstudie har redovisat att det krävs olika metoder för att 

bedöma erosionprogression. Syftet med denna litteraturstudie var att redogöra olika 

registreringsmetoder för analysering av dental erosion. Diagnostiken av dental erosion 

en viktig del av progressionsbedömning av tillståndet. Om en erosionsskada upptäcks i 

ett initialt skede, ges möjlighet att tidigt stoppa progressionen och samtala med 

patienten om eventuella preventionsåtgärder. Men om erosionsskadan inte observeras i 

ett initialt skede kan erosionsskadan progrediera och sedan orsaka objektiva och 

subjektiva besvär för patienten. Detta är något som tandvårdspersonal ska undvika. 

Att upptäcka erosionsskador är svårt men kan förenklas om vårdgivaren har kännedom 

och tillgång till olika registreringsinstrument eller registreringsmetoder för diagnostik 

eller bedömning av dental erosion. Hittills har fåtal av dessa registreringsmetoder 

används regelbundet kliniskt. En vanlig metod för att bedöma substansförlust är som 

tidigare nämnt, digital bildtagning. Med denna metod kan bilderna arkiveras och nya 

bilder kan tas årligen för att bedöma progression. Den optiska metoden som används 
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med hjälp av spegelreflektion är också en vanlig metod. Där förlitar sig vårdgivaren på 

sin optiska förmåga att identifiera erosionsskador samt kliniska vana för att kunna finna 

avvikelser på tandytan. Dock har denna metod visat sig vara otillförlitlig då det finns 

flera faktorer som påverkar vårdgivaren, som till exempel fuktigheten på tandytan som 

ska mätas.  

Det finns nya metoder som kan användas för att analysera tandytor. Dock krävs mer 

forskning och utvärdering om dessa metoder kan användas rutinmässigt kliniskt. Det 

kan finnas flera påverkande faktorer som samhälls- eller patientekonomiska faktorer. 

Detta är något som måste diskuteras om och övervägas för att dessa nya 

registreringsmetoder ska kunna användas i kliniker. 

6. Konklusion 

Vid registrering av initial erosion krävs en analys av tandytans mineralinnehåll samt 

optiska analyser med hjälp av instrument. För registrering av avancerad erosion används 

metoder som redogör hårdvävnadens struktur genom till exempel röntgenbildtagning. 

Registreringsmetoden som ansågs mest lämplig för kliniskt bruk är QLF. Instrumentet 

skadar inte tandytan och visar tydliga bilder. Metoden har dessutom en stor fördel då 

den kan användas för att observera initiala erosionsskador vilket är en väsentlig fördel 

då fokus ställs på det förebyggande syftet. Det finns nya metoder men det behövs mer 

forskning. Resultaten av forskningen måste utvärderas, valideras samt så måste det ta 

redas på om metoderna kan tillämpas kliniskt. 
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Bilaga 1 

Bedömningsmall för studier med kvantitativ metod, 12 stycken frågor. Oral hälsa 

examensarbete, 15hp Tandhygienistprogrammet Karlstad universitet  

 

            Ja (1p)                         Nej (0p) 

 

  Poäng  

Är syftet tydligt 

beskrivet?  
☐  ☐  _____  

Är urvalsförfarandet 

beskrivet?  
☐  ☐  _____  

Är urvalet 

representativt?  
☐  ☐  _____  

Finns kriterier för 

inklusion och 

exklusion?  

☐  ☐  _____  

Är 

randomiseringsförfar

andet beskrivet?  

☐  ☐  _____  

Är bortfallsstorleken 

beskriven?  
☐  ☐  _____  

Finns ett etiskt 

resonemang?  
☐  ☐  _____  

Är mätinstrumentet 

beskrivet?  
☐  ☐  _____  

Är reliabiliteten 

diskuterad?  
☐  ☐  _____  

Är validiteten 

diskuterad?  
☐  ☐  _____  

Är huvudresultatet 

tydligt redovisat?  
☐  ☐  _____  

Är resultatet 

generaliserbart?  
☐  ☐  _____  

 

 

 

 
Sammanfattande bedömning av kvalitet  

God (80-100%), Medel (70-79%), Dålig (≤ 69%) 
 

 

Granskningsmallarna är inspirerade av Willman & Stoltz samt Forsberg & 
Wengström (2008) 
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Bilaga 2 

Matris över slutligt urval av artiklar till resultat som besvarade frågeställningarna. 

Författare, år, titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitetsgrad 

Chuenarrom & Benjakul 

(2008). Comparison between a 

profilometer and a measuring 

microscope for measurement of 

enamel erosion. 

Att mäta 

skillnaden i 

erosionsdjup av 

emalj mätt genom 

profilometri (PM) 

och mikroskop 

(MM) 

Tio extraherad 

mänskliga molarer 

Tänderna exponerades för en 

dryck med lågt pH-värde och 

mättes med en profilometer 

och ett mikroskop 

Hög samband påvisades mellan 

mätningarna PM och MM 

10 poäng. God (80-100 %). 

Cochrane et al. (2012). 

Comparison of quantitative 

light-induced fluorescence, 

digital photography and 

transverse microradiography 

for quantification of enamel 

remineralization. 

Att jämföra 

effektiviteten hos 

QLF och DP 

med transversell 

microradiografi 

(TMR) för 

mätning av 

erosion 

Slumpmässigt valda 

emaljprover 

Emaljproverna exponerades 

med syralösning för att sedan 

mätas med DP, QLF och TMR 

 

Båda mätmetoderna visade resultat som 

motsvarar TMR, var måttlig men 

statistiskt signifikant (p <0,001). 

 

10 poäng. God (80-100 %). 

Ganss et al. (2009) Comparison 

of Calcium Analysis, 

Longitudinal Microradiography 

and Profilometry for the 

Quantitative Assessment of 

Erosion in Dentine. 

Att jämföra olika 

metoder för 

mätningen av 

erosion i dentinet 

samt analysera 

upplöst kalcium 

Slumpmässigt valda 

emaljprover 

Emaljproverna exponerades 

med syra lösning och 

mätteknikerna 

Jämförelsen visade relativa resultat 

mellan dom olika mätmetoderna men 

olika resultat, ncPM och cPM värdena 

var överens med kalcium analysen och 

det mest jämförbara resultatet 

7 poäng. Medel (70- 79%). 

Heurich et al. (2010). 

Quantification of dental 

erosion - a comparison of 

stylus profilometry and 

confocal laser scanning 

microscopy (CLSM). 

Att testa 

hypotesen av yt-

profilometri, 

kvantifiera den 

potentiella 

effekten av yt-

förändringar och 

att jämföra 

värdena 

Emaljprover från 

visdomständer 

Emaljproverna exponerades 

med syra-lösning för att sedan 

mätas med SSP och CLSM 

Profilometerns spets genomträngde den 

eroderade ytan, detta skapade ytliga 

repor. Från 57,6 nm till 577,1 nm. 

7 poäng. Medel. (70-79%). 

Hua et al. (2009). Refining 

Enamel Thickness 

Measurements from B-mode 

Ultrasound Images. 

Att redogöra B-

mode ultraljud 

och mätningen i 

emalj tjocklek 

Fem slumpmässigt 

valda mänskliga 

molarer 

Tänderna bevarades i vätska 

och sedan mättes med UIA 

Bilderna förbättrades från 0,55 mm till 

0,32 mm med bildbehandling (p = 0,033) 

9 poäng. God (80-100 %). 
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Författare, år, titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitetsgrad 

Hughes et al. (2009) 
Investigation of dental samples 

using a 35MHz focussed 

ultrasound piezocomposite 

transducer. 

Att undersöka ny 

ultraljudsgivare 

och validera den 

En extraherad tand Provet blev nedsänkt i vatten 

för att sedan mätas med B-scan 

B-scan visade korrelation av 0,89 

(p<0,01). Påvisar att mätningen har en 

noggrannhet inom 10 %, finns inget 

kliniskt verktyg för mätning av emalj 

7 poäng. Medel. (70-79%). 

Lussi et al. (2012) Effects of 

enamel abrasion, salivary 

pellicle, and measurement 

angel on the optical assessment 

of dental erosion. 

Att bedöma 

effekterna av 

nötning, 

salivproteiner, och 

vinkel mätning på 

kvantifiering av 

tidig erosion 

Emalj från 184 

karies fria mänskliga 

molarer 

Tänderna exponerades med 

syra, polerades, blandades med 

saliv och sedan mättes in vitro 

Nötning och erosion kunde mätas, vilket 

indikerar att den föreslagna optiska 

metoden vidare kan tillämpas för erosion 

bedömning 

8 poäng. Medel (70-79 %). 

Passos et al. (2013) 

Comparison of Methods for 

Quantifying Dental Wear 

Caused by Erosion and 

Abrasion. 

Att studera och 

utvärdera SP, SH, 

3D och FVM för 

mätning av 

erosion och 

nötning i emaljen 

och dentinet 

Slumpmässigt 4 

olika grupper (G1 

till G4) 

Tänderna exponerades för 

erosion och nötning för att 

sedan mätas 

Det visade sig att mätmetoderna var 

likgiltiga och kunde användas för 

mätning av erosion med och utan nötning 

9 poäng. God 

(80-100 %). 

Rakhmatullina et al. (2011) 

Application of the specular and 

diffuse reflection analysis for 

in vitro diagnostics of dental 

erosion: correlation with 

enamel softening, roughness, 

and calcium release. 

Att presentera 

tillämpning av en 

optisk 

reflektometer för 

analys av dental 

erosion 

Karies-fria 

mänskliga molarer 

Ytan som analyserades innan 

den exponerade med 

syralösning, efter 

appliceringen mättes proverna 

med de olika metoderna 

Det påvisades en snabb och enkel yt-

analys, en hög korrelation mellan 

spegelreflektion intensitet och mätning 

av emaljen 

7 poäng. Medel (70-79 %). 

Ren et al. (2009) Assessing 

fluoride treatment and 

resistance of dental enamel to 

soft drink erosion in vitro: 

applications of focus variation 

3D SM and SP 

Att redogöra 

tillämpningen av 

fokusvariation 3D 

mikroskopi 

Mänskliga 

emaljprover 

Emaljproverna exponerades 

för syra för att sedan 

analyseras med IFM och SSP 

SSP och IFM mätningar visade liknande 

tendenser mellan de två metoderna och 

mellan de båda studiegrupperna 

8 poäng. Medel (70-79 %). 

Rodriguez & Bartlett (2010) A 

comparison of two-dimensional 

and three-dimensional 

measurements of wear in a 

laboratory investigation. 

Att jämföra 

tvådimensionell 

och 

tredimensionella 

mätteknik efter att 

utsätta emalj för 

tandslitage  

Slumpmässigt 

utvalda 80 coronala 

ytor på modell 

Proverna exponerades med 

syra och sedan konstgjord 

saliv. Sedan mättes slitaget 

med 2D och 3D teknik. 

2D visade att alla dryck är statistiks 

signifikanta och 3D mätningen visade att 

fruktjuice hade också en signifikant 

skillnad på tänderna 

10 poäng. God (80-100 %). 
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Författare, år, titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitetsgrad 

Ślak et al. (2011) Enamel 

thickness measurement with a 

high frequency ultrasonic 

transducer-based hand-held 

probe for potential application 

in the dental veneer placing 

procedure. 

Att genom optiskt 

mikroskop 

presentera en ny 

mätmetod för att 

mäta emaljens 

tjocklek 

Slumpmässigt valda 

incisiver 

Fyra olika vuxnas framtänder 

undersöktes slumpmässigt för 

att mäta emalj tjocklek  

HF ultraljudsond försedd med en 

speciellt utformad vattentipp visade att 

den är lämplig för mätning av 

emaljtjocklek, med en noggrannhet runt 

10 %. 

7 poäng. Medel (70-79 %). 

Stenhagen et al. (2010). 

Comparing Different Methods 

to Assess Erosive Lesion 

Depths and Progression in vitro 

Att jämföra 

exaktheten av fem 

olika metoder för 

att bedöma 

substansförlust 

Slumpmässigt valda 

prover från 

mänskliga molarer 

Proverna exponerades för syra 

för att sedan mätas tre gånger 

WLI utförs bäst i precision och 

noggrannhet, men SP, OP och AAS är 

alla relevanta metoder för att analysera 

lesion djup och progression 

11 poäng. God (80-100 %) 

Stenhagen et al. (2013) Enamel 

erosion depths measured on 

impressions by a white light 

interferometer 

Att undersöka om 

mätningar av 

fördjupning i 

eroderade 

emaljerade ytor 

kan ge 

tillförlitliga 

värden på 

etsningsdjup 

Tolv slumpmässigt 

valda mänskliga 

emaljprover med 

amalgamfyllning 

Baseline bilder togs av en 

White Light Interferometer 

(WLI) följt av HCl lösning och 

mätning 

WLI gav tillförlitliga men något högre 

djupmätningar jämfört med emaljytor 

10 poäng. God (80-100 %). 

Taube et al. (2010) 

Morphological and chemical 

characterization of tooth 

enamel exposed to alkaline 

agents. 

Att karaktärisera 

emaljförändring 

vid exponering av 

alkaliska 

lösningar genom 

mätningar 

Slumpmässigt valda 

emaljprover 

Studien genomfördes med 

hjälp av flera olika tekniker 

Från samtliga mätningar kunde erosion 

mätas, apatitlösningen observerades men 

XRD analysen påträffade ingen 

förändring av emaljen 

10 poäng. God (80-100 %). 

 


