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FORORD  
 
Erosjonsskader på tenner har i de senere år fått økt oppmerksomhet, og det synes å 

være en økende forekomst av erosjonsskadede tenner samtidig som 

kariesforekomsten er redusert.  Det finnes lite opplysninger om forekomsten av 

erosjoner i Skandinavia, men klinikere opplever det som et økende problem både blant 

barn, unge og voksne. 

Ettersom livsstil og spisevaner har endret seg i befolkningen, blir tennene utsatt for en 

økt syrepåvirkning. Et eksempel på dette er en sunn livsstil med mye trening og høyt 

inntak av syreholdig mat og drikke, som kan være forbundet med økt risiko for 

syreskader. Selv om fordelene ved fysisk aktivitet er veldokumenterte, er det kjent at 

trening øker væsketapet og kan føre til dehydrering, samt nedsatt spyttsekresjon. 

Sportsdrikker er ofte sure, og når det konsumeres ved hard fysisk aktivitet samtidig 

med dehydrering, kan den uheldige effekten økes ytterligere.   

Vi ønsker med vår oppgave å sette fokus på det relevante og høyst aktuelle temaet 

dentale erosjoner, samt å kartlegge forekomst og utbredelsesmønster av syreskader 

blant unge, fysisk aktive personer. Et annet formål med oppgaven er å avdekke 

faktorer som kan ha betydning for utvikling av slike erosjonsskader. 

Første del av vår masteroppgave er en teoretisk gjennomgang av erosjoner (del I) og 

saliva (del II). I del tre presenterer vi den kliniske undersøkelsen gjort ved Elixias 

treningssentre. 

En stor takk rettes til vår hovedveileder stipendiat Aida Mulic for svært god hjelp, sterkt 

faglig engasjement og inspirasjon underveis. Vi setter også stor pris på den faglige 

støtten og den positive holdningen til førsteamanuensis Anne Skaare og professor 

Anne Bjørg Tveit. Takk for uvurderlig hjelp og gode tilbakemeldinger underveis. Videre 

vil vi takke alle deltagere og involverte ved Elixias treningssentre som gjorde det mulig 

å gjennomføre dette prosjektet. 

Oslo, mai 2010  

 

Hanne Sivertsen                                                         Dag Songe 
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1.1 Hva er dentale erosjoner?  

Dental erosjon er en kjemisk effekt på emalje og dentin grunnet syrepåvirkning fra 

kosten eller fra magesyre (Bartlett 2009). I motsetning til karies, som forårsakes av 

bakterier, er erosjoner definert som tap av tannsubstans pga. syrepåvirkning som ikke 

skyldes bakterier, og som fører til et patologisk, kronisk, lokalisert og smertefritt tap av 

dentalt vev. Ordet erosjon kommer fra det latinske verbet å erodere som betyr å 

gnage/korrodere (Imfield 1996).  

Erosjonsskader kan kategoriseres på ulike måter:  

Syrens opphav:  

Det er vanlig å klassifisere erosjon etter etiologi, der den deles inn etter:  

Eksterne (utenfra): mat, drikke, medisiner, industri, svømmebasseng  

Interne (innenfra): Spiseforstyrrelser og gastrointestinale -(GIT-) forstyrrelser 

(ubevisste og bevisste) 

Patogenetisk effekt:  

Kronisk, sakte progredierende erosjon kan være symptomfri, selv ved 

betydelig substanstap.  

Raskt progredierende, akutt erosjon vil derimot kunne gi symptomer i form av 

økt sensibilitet og ising.  

Klinisk alvorlighetsgrad: Det fins ulike skalaer for gradering av erosjonsskader. 

Lokalisasjon:  

Lokal: få tenner involvert 

Generell: mange tenner involvert 
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Når overkjevens og underkjevens tenner er affisert palatinalt/lingualt og okklusalt, 

betegnes tilstanden perimylolysis (peri mylos= omkring tungen). De bukkale flatene i 

overkjevens tenner, samt underkjevens fronttenner affiseres i mindre grad fordi 

salivasekresjonen fra spyttkjertlene dekker disse flatene/tennene særdeles godt. 

Videre er det vanlig å dele erosjon inn i 2 stadier (Lussi, Jaeggi et al. 2004):  

1. Initial: Det ytre emaljelaget er delvis demineralisert og overflaten mykgjort. 

Remineralisering er fortsatt mulig (reversibel).  

2.  Manifest: Mineralene i det ytre laget er fullstendig tapt, og remineraliseringen er 

ikke lenger mulig (irreversibel). Remineralisering av det innerste, myke 

emaljelaget er trolig fortsatt mulig.  

                                                          

1.2 Diagnostikk  

1.2.1 Anamnese og risikogrupper  

Tannhelsepersonell kan være de første som diagnostiserer sykdommer som 

spiseforstyrrelser og tilstander som erosjon (Bartlett et al. 1996). Det er viktig å 

diagnostisere erosjonsskader så tidlig som mulig for å forebygge og begrense 

skadene. Vårt viktigste verktøy i denne sammenheng er grundig opptak av generell 

anamnese. Da må man være spesielt oppmerksom på følgende: anorexia, bulimia 

nervosa, reflux, regurgitasjon og alkoholisme.  

Kostholdsanamnese: Et stort og langvarig forbruk av sure kostholdsprodukter som    f. 

eks. sure frukter, juice og brus er forbundet med syreskader. En fem dagers detaljert 

dokumentering av mat- og drikkeinntak (der en helg er inkludert) vil gi et godt bilde av 

pasientens spise- og drikkemønster.  

Overdrevet god oral munnhygiene.  
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Syreholdige medikamenter (se s.17)  

Ansatte i industrien utsatt for syrepåvirkning som f. eks. ved fremstilling av batterier, 

samt profesjonelle vinsmakere, er yrkesgrupper som kan ha høy forekomst av 

erosjonsskader.  

Profesjonelle svømmere i pH–regulerte, klorholdige svømmebassenger. 

1.2.2 Kliniske funn  

Erosjoner er ofte kombinert med attrisjon og abrasjon og kommer klinisk til uttrykk som 

små runde kaviteter på molarenes okklusalflater (pits) og på glattflater som 

konturforandringer. Etter hvert som tilstanden forverres, ”smelter” lesjonene sammen 

og kan forårsake omfattende dentineksponering og koronal destruksjon (Bartlett 

2009).  

Det er ikke overraskende at erosjon, attrisjon og abrasjon ofte forekommer samtidig, 

for studier har vist at tannvev utsatt for erosjon er mer mottakelig for abrasjon og 

attrisjon. Abrasjon er definert som tannslitasje/tap av tannsubstans forårsaket av 

friksjon med fremmedlegemer, som oftest tannbørsten. Resultatet er kileformede 

defekter, som kan forverres av syreeksponering. Attrisjon er et gradvis og harmonisk 

tap av tannsubstans forårsaket av naturlig tannbevegelse, og kan sees på 

artikulerende tenner. Patologisk attrisjon defineres som tyggeuvaner eller et unormalt 

bittforhold som medfører et stort substanstap. Bruxisme er en psykisk lidelse som kan 

gi omfattende attrisjonsskader.  

Attrisjon, erosjon, og abrasjon resulterer i dentale forandringer, og manifesterer seg 

som tannslitasje. Hver av de tre klassifiseringene virker via distinkte prosesser som er 

assosiert med helt unike kliniske karakteristika. En gjennomgang av litteraturen peker 

imidlertid på en interaksjon mellom de tre prosessene i initiering og progresjon av 

lesjonene, som blant annet kan virke synkront eller additivt (Litonjua et al. 2003)  

Lokalisering av erosjoner 

Ifølge en undersøkelse av Järvinen og medarbeidere i 1991 forekommer erosjoner 

hyppigst på overkjeveincisiver, hjørnetenner og hovedsakelig på palatinalflatene. De 

https://webmail.uio.no/pubmed%3Fterm=
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mest alvorlige lesjonene fant man hos pasientene med psykiatriske og 

gastrointestinale lidelser. Ved mer alvorlige tilfeller affiseres også okklusale overflater 

på molarer og premolarer, så vel som labialflater på overkjeveincisiver.  

 

1.2.3 Gradering  

Det eksisterer flere ulike skalaer for gradering av erosjonsskader. En skala som er 

utarbeidet av Tveit og Espelid (vedlegg 5), er basert på tidligere publiserte 

klassifikasjoner, og ved hjelp av visualisering er den et godt hjelpemiddel både for 

klinikeren og i epidemiologiske studier. I tillegg til å gradere erosjonsskadens 

alvorlighet/utbredelse kan det være viktig å vurdere de skadede tenners overflate. En 

aktiv erosjonsprosess gir ofte et matt og fløyelsaktig preg, mens en stanset 

erosjonsprosess gir en blankere overflate. I forbindelse med trygderefusjoner er det 

viktig å dokumentere alle erosjonsskader og deres progresjon over tid. For å følge 

utviklingen hos en pasient kan man måle bredden på lesjonene med en 

lommedybdemåler og notere målingene på en skjematisk tegning. Fotografier og 

modeller kan også brukes som dokumentasjon.  

Eksempel på gradering av erosjoner  (vedlegg 5):  

Grad 1: Begynnende erosjon, tidlig stadium. Utvisking av emaljestrukturen med matt 

overflate. Kan være glatt og skinnende. Ubetydelig tap av emalje (knapt 

synlig).  

Grad 2: Erosjon i emalje. Tydelig tap av emalje, dentin ikke blottlagt. Morfologiske 

trekk ofte noe utvisket.  

Grad 3: Dentin blottlagt. Mindre enn 1/3 av flaten har blottlagt dentin.  

Grad 4: 1/3-2/3 av flaten har blottlagt dentin.  

Grad 5: Mer enn 2/3 av flaten har blottlagt dentin.  
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1.3 Prevalens 

Mange epidemiologiske undersøkelser har vist høy forekomst av dentale erosjoner 

blant barn og unge. En studie av 4-5-åringer viste at nesten 50 % av alle barna hadde 

tegn på erosjonsskade (Millward et al.1994) og en annen studie at 60 % av en gruppe 

12-åringer hadde tilsvarende (Dugmore og Rock 2004). Data fra USA og Storbritannia 

viser at ca 40 % av 12-13-åringer har erosjonsskader i emaljen og at graden av 

erosjoner er omtrent den samme i de to land (Deery et al. 2000). Undersøkelser fra 

Island og Nederland rapporterte forekomster på henholdsvis 22 % blant 15-åringer 

(Arnadottir et al. 2003) og 30 % blant 15-16-åringer (van Rijkom et al. 2002).   

Studier fra Saudi-Arabia av unge gutter (Al-Majed et al. 2002) og av vernepliktige 

soldater (Johansson et al. 1996) viste svært høye forekomster av erosjonsskadede 

tenner (hhv 95 % og 77 %). Ettersom Saudi-Arabia er spesielt med ekstrem varme 

mesteparten av året, er væskeinntaket og spesielt konsumet av leskedrikker høyt.  

Selv om det ikke er noen nasjonale rapporter som viser utbredelse eller omfang, er 

det upubliserte data fra en undersøkelse av et utvalg norske rekrutter fra 1990 og 

1999 som avdekket en klar økning i forekomst av erosjoner i 9-årsperioden samtidig 

som daglig inntak av brus og juice hadde en signifikant økning i samme periode 

(Espelid et al. 2000). I tillegg gjennomføres for tiden en større studie blant 18-åringer i 

Oslo (Mulic et al.). 

Det er færre undersøkelser som er utført på den voksne befolkningen, men en 

sveitsisk studie fra 1991 viste at 30 % av unge voksne (26-30 år) hadde minst én 

alvorlig erosjonsskade og at inntak av sure drikker var forbundet med erosjonsskade 

(Lussi et al. 1991). 
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1.4 Etiologi 

Vanligvis deles årsaksfaktorene inn i ytre/eksterne og indre/interne. I tillegg er nedsatt 

salivasekresjon en medvirkende og modifiserende faktor. Det er ofte snakk om et 

samvirke av flere forhold som vil si at erosjon har en multifaktoriell etiologi. Dersom 

flere årsaksfaktorer bidrar samtidig, er det erosive potensialet additivt. I litteraturen 

oppgis oftest inntak av syrlig mat og drikke, samt gastrointestinale forstyrrelser som de 

mest dominerende etiologiske faktorene.  

1.4.1 Eksterne faktorer  

Til ytre faktorer regnes all syrepåvirkning som når munnen utenfra. De eksterne 

påvirkningsfaktorer er beskrevet av Lussi og medarbeidere (2004).  

A. Kjemiske faktorer  

Flere in vitro og in vivo studier av human og bovin emalje har evaluert det erosive 

potensialet til ulike matvarer og drikker. Samtlige viser at det erosive potensialet til en 

syreholdig drikk ikke er utelukkende avhengig av dets ph-verdi, men er også sterkt 

influert av produktets bufferkapasitet, dets mineralinnhold, type syre (pKa-verdi), 

chelaterende egenskaper (evne til å binde kalsium), samt konsentrasjon av kalsium, 

fosfat og fluor.   

PH -verdi  

Produktenes pH verdi spiller en stor rolle for utvikling av syreskader. In vitro-studier 

har vist at dess lavere pH en løsning har, jo mer erosiv er den (Jensdottir et al. 2005). 

Men produktets pH er langt fra den eneste erosive egenskapen ved en syre, noe man 

lenge har trodd. Titrerbar syre og chelaterende egenskaper kan modifisere hurtigheten 

på erosjonen kraftig. Et studentprosjekt har vist at pH’en er en upålitelig faktor for å 

klassifisere det erosive potensialet til en drikk (Skaar og Mulic  2006).  
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Bufferkapasitet  

En in vitro studie av Larsen og Nyvad (1999) viste at jo høyere bufferkapasiteten eller 

jo større syrekonsentrasjonen i drikken er, desto mer apatitt frigjøres inntil pH verdien 

blir nøytral igjen. Bufferkapasiteten til en syre påvirker i høy grad produktenes erosive 

kapasitet: jo større bufferkapasitet en drikke har jo lenger tid vil det ta for saliva å 

nøytralisere syren (Lussi og Jaeggi 2006). Videre har lav bufferkapasitet i saliva blitt 

påvist hos både laktovegetarianere, pasienter med gastroøsofagal refluks og hos 

personer med spisforstyrrelser (Johansson 2002).  

Type syrer (pKa) 

Forskjellige syrer har ulike egenskaper som vil være av betydning for produktets 

erosive potensiale.  

En oversikt over de vanligste syrene i kosten (Aida og Skaar 2006):  

• Sitronsyre: Organisk syre som finnes i frukt, grønnsaker og ulike fruktjuicer (Touyz 

1983).  

• Fosforsyre: Finnes i blant annet Coca-Cola (West et al. 2000).  

• HCl: Finnes i magesyre og dannes i gassform på overflaten i klorerte 

svømmebasseng.  

• Maleinsyre: Organisk syre som finnes i epler og epledrikker (West et al. 2000).  

• Eddiksyre: Finnes i eddikkonserverte grønnsaker (West et al. 2000).  

• Oksalosyre: Organisk syre som finnes i blant annet rabarbra (West et al. 2000).  

• Melkesyre: Finnes i yoghurt og surkål som metabolsk produkt fra lactobaciller 

(Meuerman et al. 1987).  

• Vinsyre: Organisk syre som finnes i vin og druer (Wiktorsson et al. 1997).  

• Acetylsalisylsyre: Finnes i enkelte medikamenter (Bull and Corbett 1968).  
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Syrenes ulike syrekonstant/pKa (dissosiasjonsgrad) vil føre til at syrene får ulik erosiv 

effekt. Sitronsyre er den mest erosive komponenten i leskedrikkene  og tilsettes for at 

drikken skal være oppfriskende.  

Chelaterende egenskaper 

Kjemisk erosjon av tannsubstans forårsakes enten av hydrogenioner fra sterke/svake 

syrer, eller av anioner fra uorganiske syrer som kan binde eller danne et kompleks 

med kalsium. Det er veldig sjelden at en uorganisk syre som HCL er tilstede i munnen, 

så det er for det meste de såkalte svake organiske syrer (for eksempel sitronsyre) man 

fokuserer på (Featherstone and Lussi 2006). 

Flere organiske syrer, blant anner sitron- og fosforsyre, har chelaterende egenskaper 

som innebærer at de har evnen til å binde kalsiumioner i saliva, sitronsyre i noe større 

grad enn fosforsyre. 

Når en syre binder sterkt til kalsium-ioner i saliva, reduseres graden av overmetting av 

kalsium. Med en redusert overmetting i saliva vil i tillegg dissosiasjonstendensen til 

emaljen i blandingen av saliva og organisk syre være større enn om man kun hadde 

hatt ren saliva, uavhengig av pH.  

Dersom tendensen til å binde kalsium er veldig stor, kan de chelaterende kreftene 

direkte føre til oppløsning av emaljen. Dette for å møte metningsnivået til komplekset 

av kalsium-organisk syre. Angrep av hydrogenioner på emaljekrystallene løser opp 

emaljen ved at hydrogenet kombineres med enten karbonationer eller fosfationer, slik 

at vi får en frigjøring av ioner fra krystalloverflaten.  

Fosforsyre, sitronsyre og maleinsyre tilsettes drikkevarer for at søtsmaken skal 

balanseres i produktene slik at de virker mer oppfriskende. Sitron- og fosforsyre har 

som nevnt en tendens til å binde kalsium i saliva og på tannoverflaten, noe som fører 

til at disse syrene er svært erosive, i motsetning til maleinsyre som ikke har den 

samme chelaterende effekten. Studier har vist at sitronsyren har et større erosivt 

potensialet enn fosforsyre og maleinsyre, og at maleinsyre var minst erosiv (2/3 av 

sitronsyrens erosive potensialet) (Johansson et al. 2002).  

 

https://webmail.uio.no/pubmed%3Fterm=
https://webmail.uio.no/pubmed%3Fterm=
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Konsentrasjonen av kalsium, fosfat og fluor 

Flere studier har kommet fram til at kalsium og fosfat har en gunstig effekt på tenner, 

blant annet ved at de beskytter mot erosjonsskader. Grenby (1996) har vist at 

drikkevarene med høyest innhold av kalsium og fosfat oppløste minst hydroxylapatitt 

(HA).  

Fluor har vist seg å kunne redusere erosiv påvirkning. Men på den annen side trengs 

en fluorkonsentrasjon på 6-15 ppm i produktene for effekt, noe som er helt uaktuelt 

pga faren for toksiske konsekvenser (Larsen and Nyvad 1999).  

B. Atferdsfaktorer  

Kosthold  

En rekke studier har vist at det er særlig sure matvareprodukter som forårsaker 

erosjon. Sitrusfrukt, sure søtsaker, fruktjuice, sure sports- /leskedrikker, vin, cider og 

eddik er de vanligste brukte eksempler.  

Dagens kosthold har medført at vi oftere, og i større mengder, konsumerer erosiv mat 

og drikke. Størst forandring har skjedd i vårt valg av drikker, der konsumering av 

leskedrikker og juice har økt betraktelig. Denne økningen har vært spesielt stor blant 

barn og ungdom. De syrer som oftest forekommer i drikker er, som tidligere nevnt, 

sitronsyre, eplesyre, fosforsyre og karbonsyre. Det er gjort en rekke in vitro studier på 

drikkevarenes erosive potensialer, men ulike analysemetoder, sammensetninger og 

drikkevarenes syrekonsentrasjoner har ført til at disse studiene er lite 

sammenlignbare. Det er imidlertid bred enighet om at appelsinjuice forårsaker mindre 

erosjon enn grapefruktjuice, men gir alvorligere lesjoner enn cola (Rytomaa 1988). 

Undersøkelsene til Mulic og Skaar (2006) viste at appelsinjuice forårsaket over dobbelt 

så mye kalsiumfrigivelse som grapefruktjuice. Cola viste seg å være omtrent åtte 

ganger mindre erosiv enn appelsinjuicen.  

Mange frukter kan på grunn av sitt naturlige innhold av syrer, oftest sitronsyre og 

eplesyre, medføre erosjonsskader. Til de sureste og mest erosive fruktene hører 

sitrusfrukter. At sitrusfrukter kan ha innvirkning på forekomst av erosjonsskader er vist 

både i en finsk studie (Järvinen et al. 1991) og i en undersøkelse fra Cuba (Kunzel et 
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al. 2000). I sistnevnte hadde 40 % av barna som levde i et område hvor det ble dyrket 

sitrusfrukter erosjonskader, mens det kun var tilfellet for 17 % av de som bodde i andre 

områder 

Dessuten forekommer syre ofte i mange typer godterier og halspastiller. Wagone et.al. 

(2009) undersøkte godterier med og uten tilsatt syre og fant at begge varianter var 

potensielt erosive. De fant også at de som var tilsatt syre, hadde mindre evne til å 

beskytte mot erosiv påvirkning. Personer som er mest utsatt for godteri-assosiert 

erosjon, er de med høyt inntak av søtsaker og de med reduset saliva-flow. Om 

produktene er gjort søte med tilsetning av vanlig sukker eller ikke, spiller ingen rolle for 

erosiviteten.  

Det som bestemmer alvorlighetsgraden av kostens syrepåvirkning, er hvor lenge, hvor 

ofte og hvor mye de syreholdige produktene konsumeres. For eksempel viste en 

studie av Järvinen et al. (1991) at når sitrusfrukter ble spist mer enn 2 ganger daglig, 

førte det til en 37 ganger høyere risiko for å utvikle erosjonsskader sammenlignet med 

gruppen som hadde et sjeldnere inntak.  

Det er samspillet mellom flere faktorer som gir erosjonsskader. Kombinasjon med 

annen mat medfører ofte at skadevirkningene til den erosive føden minsker. Dette er 

årsaken til at den syren man inntar som mellommåltid eller om natten, er mer skadelig 

enn syre som inntas i forbindelse med et måltid. 

Spise- og drikkevaner  

Det er vist at de som i tillegg til å daglig innta store mengder sure produkter også 

oppbevarer produktene lenge i munnhulen, ofte har store erosjonsskader. Personer 

som holder drikkene lenge i munnen før de svelget den, hadde størst forekomst av 

erosjon (O’Sullivan and Curzon 2000; Johansson 2002). Inntak av sure produkter om 

natten og gastroøsofagal reflux (GOR/GORD) vil kunne føre til store syreskader da 

saliva flow er svært lav om natten.  

Oral hygiene  

Det som ofte karakteriserer en ”erosjonspasient” er den gode munnhygienen, i 

motsetning til en kariesaktiv pasient. Overdreven tannbørsting med hard tannbørste og 
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bruk av tannkrem med slipemidler fører til abrasjonsskader. Dette resulterer i at det 

pellikelen reduseres og det høyt mineraliserte emaljelaget forsvinner. Individet utsettes 

lettere for syrepåvirkning, noe som gir opphav til erosjonsskader.  Det er vist at 

emaljetapet på tannoverflater utsatt både for syrer og abrasjon var ca. 10 ganger 

større enn for emalje som ikke var utsatt for syrepåvirking (Jaeggi and Lussi 1999; 

Attin et al. 2001).  

Det er noe omdiskutert hva slags effekt fluor har på erosjonsprosessen, men studier 

tyder på en positiv påvirkning, i den forstand at man får en større motstand mot 

erosjonsskade. En in vitro studie av Attin et al. (1998) viste at de tennene som hadde 

vært utsatt for erosjon og abrasjon, men som var behandlet med NaF, hadde mindre 

emaljetap enn erosjons- og abrasjonsskadde tenner som ikke ble behandlet med NaF. 

Studien viste også at syre- og abrasjonsmotsstanden ble større jo høyere 

fluorkonsentrasjonen var.  

Livsstil  

Livsstil regnes ofte som den viktigste faktoren når det gjelder utvikling av dental 

erosjon. Med livsstil tenker man på type mat og drikke som konsumeres, frekvens, 

drikkemønster og når på døgnet dette inntas (Järvinen et al. 1991). 

Sunn og ”moderne” livsstil med mye trening og høyt inntak av syreholdig mat 

(grønnsaker, frukt og vitaminer) og drikke, deriblant sportsdrikker, kan være forbundet 

med økt risiko for erosjonsskader. Selv om det fins mange in vitro funn på at sure 

drikker som vin, fruktjuice og leskedrikker har et erosivt potensiale og det er en 

sammenheng mellom konsumering av disse drikkene og erosjon, er det få studier som 

har rapportert om assosiasjon mellom sportsdrikker og erosjon. Andre faktorer som 

drikkevaner og salivaproduksjon kan derfor være av større betydning for utvikling av 

dentale erosjonen (Coombes 2005) 

Kun få studier har rapportert en assosiasjon mellom sportsaktiviteter og dental erosjon 

(Milosevic et al. 1997, Moore et al. 2001). Sistnevnte presenterte en kasuistikk av en 

maratonløper med alvorlige tannskader grunnet livsstil og kostvaner. Dette bør være 

en påminnelse for alle tannleger og tannpleiere om at selv sunn livsstil kan 

representere dentale problemer.  
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Fordelene ved fysisk aktivitet er veldokumenterte, men fysisk aktivitet fører til 

væsketap og dehydrering, noe som igjen resulterer i nedsatt spyttsekresjon. Inntak av 

sure produkter når salivasekresjonen samtidig er nedsatt, er svært skadelig for 

tannsettet. En annen bivirkning av fysisk aktivitet som er rapportert, er gastrointestinal 

refluks der den sure magesaften kan nå munnhulen (pH 1,5-2,5)  (Zero 1996).  

I løpet av de siste 20 årene har oppmerksomheten rundt spiseforstyrrelser økt og blitt 

mer synlig i helsevesenet. Ikke bare jenter rammes, for mens jentene søker å bli 

tynnere, ønsker guttene ofte å bli sunnere med større muskler og mindre fett 

(Skårderud et al. 2004). 

Medikamenter  

Medikamenter og orale hygieneprodukter med lav pH og som brukes daglig, kan 

representere en fare for utvikling av erosjonsskader. I tillegg til en lav pH vil varighet, 

lengde og mengde, samt administrasjonsmåte også ha betydning. Men det er viktig å 

fremheve at de fleste medikamenter eller orale produkter brukes kun noen få ganger 

om dagen i korte perioder, slik at faren for erosjon er minimal. Medikamenter som er 

særlig satt i forbindelse med syreskadene er: Acetylsalisylsyre (Aspirin), C-vitaminer 

(askorbinsyre), jerntabletter (for eksempel  Nycoplus Ferro Retard, som inneholder 

fumarsyre) og salivastimulerende medikamenter (for eksempel Xerodent sugetabletter 

som inneholder eplesyre), samt forbruk av narkotiske stoffer, særlig av kokain og 

ecstasy. 

Miljø  

Luft som er forurenset med syre, kan føre til økt fare for erosjonsskader. Særlig 

arbeidere som jobber i fabrikker som produserer batterier, har vist seg å ha høy 

prevalens av erosjon (Zero 1996). Profesjonelle vinsmakere er en annen utsatt gruppe 

(Chikte et al. 2005). Det har dessuten blitt rapportert om erosjonsskader hos 

elitesvømmere som oppholder seg i pH-regulerte og klorholdige svømmebassenger. 

Årsaken er at de eksponeres for dårlig regulert pH i vannet, samt for HCl (gassform) 

som dannes på overflaten av klorvannet i svømmebassenger (Centerwall 1986).  

 

https://webmail.uio.no/pubmed%3Fterm=
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1.4.2 Interne faktorer  

De som risikerer skader på tennene som følge av en indre erosiv påvirkning, er blant 

annet individer som er plaget av brekninger eller sure oppstøt, for eksempel pasienter 

som lider av gastroøsofagal reflux eller individer med spiseforstyrrelses-problematikk. 

Graviditet og fedme kan også gi reflux-problemer og representerer en øket risiko for 

erosjonsskader. Den mer sjeldne vanen ruminering, dvs at man utilsiktet støter opp 

maten fra magesekken til munnen og tygger og svelger den på nytt, fører også til økt 

risiko for erosjonsskader. I tillegg til disse faktorene er nedsatt salivasekresjon en 

medvirkende og modifiserende årsak da det resulterer i nedsatt ”clearance” og 

redusert bufring av syreholdige produkter på tannoverflaten. 

A. Biologiske faktorer (modifiserende faktorer) 

Tidlige studier av dentale erosjoner har vesentlig konsentrert seg om å finne ulike 

årsaksfaktorer til skadene. I dag er vi foruten dette også interessert i individenes egne 

biologiske forutsetninger for å motstå syrepåvirkning. For eksempel er saliva og dets 

bestanddeler kjent for sine mange egenskaper og beskytter både oral slimhinne og 

tenner (Mandel 1987). 

Saliva har evne til å fortynne og eliminere potensielt erosive stoffer fra munnhulen, 

nøytralisere og bufre syreholdig føde, danne en beskyttende proteinhinne (pellikel) på 

tannoverflaten og bidra med kalsium, fosfat og mulig fluor som er nødvendig for 

remineralisering (Zero 1996). 

Det er store individuelle kvalitative og kvantitative forskjeller når det gjelder saliva og 

pellikel. Saliva utskilles med ulik mengde og hastighet, bufferkapasitet, pH og 

viskositet varierer, og pellikelen kan ha ulik tykkelse og sammensetning. Pellikelens 

evne til å beskytte mot erosjon synes å være avhengig av eksponeringstid, og da kan 

spise- og drikkevaner/-mønster ha betydning (Wetton et al. 2006). Dette kan forklare 

hvorfor det er store individuelle forskjeller og ikke alltid sammenheng mellom 

lokalisasjon i munnhulen og etiologien.  

Saliva se s. 26 
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Tennenes anatomi og okklusjon  

Tennenes utforming og posisjon i munnhulen i forhold til drikke- og svelgmønster kan 

ha innvirkning på erosjonsutviklingen. Erodert emalje er mer utsatt for attrisjosskader, 

og dermed vil okklusjonen spille en stor rolle i dannelsen av slitasjemønstret (Zero 

1996). Det er også vist at områder med abfraksjoner er mer mottagelige for erosjon, 

da emaljesprekkene i cervicalområdet er mer utsatt for syreangrep (Letvich et al. 

1994).  

Bløtvevets anatomi og bevegelse 

I studien av Järvinen et al. (1991) ble det vist at bløtvevet har betydning for eliminering 

(clearance) og retensjonen av ulike produkter. De alvorligste syreskadene var 

palatinalt på tenner som er i kontakt med tungen. Dette begrunnet de med at syren ble 

retinert mellom tungens papiller slik at syrepåvirkningen økte i takt med friksjonen. 

Vanlig betegnelse på dette er perimylolysis (peri mylos = omkring tunge), og sees 

hyppigst i forbindelse med spiseforstyrrelser (Hansen 1995).  

B. Patologiske faktorer 

Oppkast  

Oppkast er vanlig ved en rekke tilstander og kan opptre enten spontant eller være 

selvindusert (Shaw and Smith 1999).  

1. Spontant oppkast kan forekomme ved følgende tilstander;  

Graviditet: Oppkast under graviditet forekommer særlig i de første trimestrene. Men 

grunnen til det har blitt rapportert om erosjon hos gravide, er mest sannsynlig gjentatte 

graviditeter og andre faktorer (Stafne et al. 1947) da oppkastperioden ved en graviditet 

er såpass kortvarig at det sjelden gir synlige erosjonsskader.  

Legemidler: Oppkast er en av de vanligste bivirkningene til mange legemidler, men for 

at de skal kunne gi erosjonsskader må de benyttes over lengre tid, noe som stort sett 

gjelder medikamenter som misbrukes (cannabis, opoider og sedativa) (Scheutzel 

1996).   
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Kronisk sykdom: En studie av Sampson et al. (1984) viste hyppigere dental erosjon 

hos pasienter som hadde kroniske nyreskader. Erosjonene var muligens forårsaket av 

oppkast etter dialyse. Gatrointenstinale sykdommer, som for eksempel gastritt, kan 

føre til blant annet oppkast og refluks og representerer dermed en økt erosjonsrisiko 

(Friedman 1991).  

2. Selvindusert/stressindusert oppkast sees i forbindelse med spiseforstyrrelser som 

anorexia nervosa og bulimia nervosa. Ulike studier har vist at stressindusert oppkast 

vanligvis er knyttet til udiagnostisert bulimia nervosa som karakteriseres av 

selvinduserte oppkastsepisoder som skjer under eller like etter et måltid (Wruble et al 

1982).  

Anorexia nervosa: karakteriseres av et sterkt redusert matinntak med et stort vekttap 

som konsekvens. Unge jenter mellom 12 og 20 år utgjør majoriteten av 

pasientgruppen. Tilstanden sees også hos voksne kvinner og hos menn og gutter, selv 

om sistnevnte gruppe utgjør mindre enn 10 % av pasientene (Scheutzel 1996). Selv 

om vekttapet er stort, er pasientene ekstremt fysisk aktive, og de benekter 

sykdommens progresjon (Hansen 1995).  

Bulimia nervosa: karakteriseres av overspising av mat med påfølgende selvindusert 

oppkast, eller ved at de misbruker lakserende midler eller diuretika. Samtidig har 

bulimikeren en uttalt frykt for å bli overvektig. Bulimikere har normal body mass index 

(BMI) (Hansen 1995). Hyppige oppkastsepisoder gjør bulimikere særlig utsatt for 

dental erosjon. Når saltsyren fra ventrikkelen, med en pH fra 1.0 til 5.0, kommer i 

kontakt med tannoverflater, resulterer det i demineralisering av emaljen. Det sure 

mageinnholdet retineres på tungenes papiller, og når tungen kommer i kontakt med 

tennenes lingual- og palatinalflate gjentatte ganger, sees typiske erosjonsskader, 

perimylolysis. Bukkale/labiale flater i underkjeven beskyttes av lepper og kinn og er 

dermed ikke like mye utsatt som palatinalflater i overkjeven (Hansen 1995).  

Gastroøsofagal refluks (GOR/GORD): Definisjonen på gastroøsofagal refluks er en 

ukontrollert og passiv bevegelse av magesaft gjennom nedre del av øsofagus sfinkter 

og opp mot øsofagus, uten at pasienten kaster opp.  

Refluks er vanligvis forårsaket av følgende tilstander (Scheutzel 1996): magesår, 
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sfinkter inkompetanse, økt gastrisk volum og trykk, graviditet, overvekt og kronisk 

alkoholisme. De vanligste symptomer assosiert med GOR/GORD er: halsbrann, 

magesmerter, svelgeproblemer, kronisk hoste, heshet, kronisk laryngitt og astma. Det 

er ofte tannlegen som oppdager denne tilstanden, grunnet to årsaker: kronisk GOR 

kan være symptomfri (Nebel et al. 1977) og mange av disse pasientene har alvorlige 

erosjonsskader. Lokaliseringen av skadene er som ved selvindusert oppkast,  

palatinalt i overkjevens front (Scheutzel 1996). 

Alkoholisme fører til kronisk øsofagitt og gastritt, resulterende i gastroøsofagal refluks 

og rammer ca 10 % av den voksne befolkningen. Studier har vist at den vanligste 

forekomsten av erosjonsskader hos alkoholikere sees palatinalt i overkjevens tenner 

(Smith et al. 1989). Ved de alvorligste tilfellene har de også observert stort 

substanstap okklusalt på molarer. Regurgitasjon: defineres på samme måte som 

GOR/GORD, men ved regurgitasjon, i motsetning til refluks, passerer magesaften øvre 

sfinkter og når munnhulen. Det som skiller denne bevegelsen fra oppkast er at det ikke 

er noe abdominal diafragmatisk muskulær kontraksjon (Scheutzel 1996).  

En undergruppe av regurgitasjon er ruminering, som defineres som regurgitasjon, 

drøvtygging og svelging av mageinnholdet.  Fenomenet starter 15-30 min etter et 

måltid og varer i ca. 30min-1t. Hos voksne kan rumineringen opptre i kombinasjon 

med spiseforstyrrelser (Fairburn and Cooper 1984).  

 

                                                         

1.5 Behandling  

Behandlingen av erosjonsskader er ofte både kostbar og tidkrevende og blir dessverre 

altfor sjelden tatt tak i. Mangel på kunnskap og diagnostiske kriterier er en sannsynlig 

årsak til at erosjoner ofte blir stående ubehandlet (Hall et al. 2000). Det fins ingen 

standardbehandling for erosjonsskader. Valg av behandlingsstrategi bestemmes ut fra 
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hvert enkelt tilfelle der pasientens alder og kooperasjonsevne har stor betydning. 

Ifølge Lambrechts et al. (1996) er graden og lokalisasjonen av erosjonsskadene 

avgjørende for terapivalget.  

Erosjonsskader begrenset til emaljen  

Forebyggende behandling er det mest aktuelle ved erosjonsskader som er begrenset 

til emaljen. Behandlingen går ut på å begrense ytterlig progresjon av substanstap og å 

redusere symptomer som ising. I denne sammenheng har fluorprodukter vært anvendt 

(Lambrechts et al. 1996). Det beste er selvfølgelig å sette i verk fluortiltak FØR 

syrepåvirkning for risikopasienter. Det nydannede CaF2-laget på overflaten vil da 

oppløses før den underliggende emaljen og dermed ha en beskyttende effekt (Ganss 

2001). Regelmessig påføring av fluorlakker og fluorgel vil gjøre emalje- 

/dentinoverflaten hardere pga akkumulering av fluor i demineralisert vev samtidig som 

motstanden mot abrasjoner øker (Wiegand and Attin 2003).  

Kun i sjeldne tilfeller er det nødvendig med restorativ behandling i forbindelse med 

emalje-erosjon. Da kan tildekking med komposittmaterialer være aktuelt, for eksempel 

bonding eller flytende glassionomer sementer (GIC) som midlertidige løsninger for å 

forhindre symptomer som ising. Ulempen med GIC er imidlertid at materialet løses opp 

ved gjentatte syreangrep. (Lambrechts et al. 1996). 

Behandling av erosjonsskader som også omfatter dentinet går ut på å erstatte det 

tapte vevet (permanent løsning), beskytte pulpa, eliminere eventuelle symptomer og 

heve bittet.               Kompositt 

er det mest brukte materialet ved erstatning av tapt tannsubstans.  Porselenslaminater 

brukes når erosjonsskaden er lokalisert labialt på frontttenner. Kronerestaureringer kan 

benyttes hvis det er snakk om stort tannsubstanstap i molarområdene. Imidlertid må 

man være klar over at pulpaskade er en potensiell konsekvens i forbindelse med 

kroneprepareringen.  

For risikopasienter er det i tillegg viktig med jevnlige kontroller og oppfølging, og i 

denne forbindelse er studiemodeller og kliniske bilder gode hjelpemidler. Informasjon 

og fokus på erosjonsproblematikken, helst allerede i tidlig barnealder, er fordelaktig for 

å danne gode vaner så tidlig som mulig. Videre kommer man ikke utenom en grundig 
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kostholdsveiledning etter en nøye analyse av matvaner, og i de tilfeller det er aktuelt, 

vil behandling av underliggende, patologiske tilstander så tidlig som mulig være helt 

avgjørende. 

1.6 Enkle tiltak for å forebygge erosjonsskader 

I dette avsnittet oppsummerer vi noen råd om hvordan hver enkelt på en enkel måte 

kan forebygge eller forhindre forverring av allerede eksisterende erosjonsskader. 

Hygiene: 

- unngå tannbørsting like etter inntaket av syreholdige produkter eller oppkast, skyll i 

så fall munnen først med vann 

- bruk myk tannbørste og hold børsten med et ”pennegrep” 

Kosthold:  

- begrense inntak av syreholdige produkter ved å redusere mengden og frekvensen 

- skylle med vann etter inntak av syreholdige produkter  

- avslutte måltider med basiske produkter f. eks. melk/ost 

- bruke tyggegummi for å stimulere salivasekresjonen (OBS! abrasjonsskader) 

- syreholdige produkter kan drikkes med et sugerør fordi denne drikkemåten 

reduserer kontakten med tannoverflaten, men det er forutsatt at sugerøret ikke 

plasseres rett bak fortennene. Drikken bør svelges så fort som mulig. 

- unngå syreholdige produkter like før leggetid da salivasekresjonen om natten er på  

det laveste 

- unngå syrlige drikkeprodukter på flasker til babyer om natten 

- iskald drikke har mindre ersosivt potensiale enn varme drikkeprodukter (Amaechi  

et al. 1999)  

Fluor:  

- regelmessig bruk av fluortabletter og fluorskylling sørger for fluortilgang og økt 

salivasekresjon  
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2. SALIVA 
 
Saliva blir sett på som den viktigste biologiske faktoren for å hindre dental erosjon ved 

å virke direkte mot det erosive elementet gjennom å fortynne, fjerne, nøytralisere, 

bufre og danne en beskyttende membran. Betydningen av saliva i erosjonsprosesser 

har vært illustrert gjennom forsøk som sammenlikner in vitro erosjonsmodeller uten 

salivabeskyttelse, med in situ modeller hvor det viste seg at emaljeerosjon ble redusert 

10 ganger i forhold til in vitro modellene (Lussi 2006). Saliva beskytter tennene 

gjennom flere ulike mekanismer som kan knyttes til væskeformen og de spesifikke 

komponentene der både kvantitet (mengde) og kvalitet (komponenter) er av betydning.  

Personer med høy salivasekresjon har et tilsynelatende bedre miljø for forebygging av 

erosive angrep grunnet økning i organiske og uorganiske komponenter i saliva som 

assosieres med bufferkapasitet og opprettholdelse av emaljens mineraler (Lussi 

2006). Det har blitt vist at ved normal sekresjon var syreholdige drikker eliminert fra 

munnhulen etter ca. 10 min, mens hos erosjonspasienter med lav salivasekresjon (0.1 

ml/min eller lavere), var pH-verdien lav i over 30 min. Erosjonspasientene hadde også 

fem ganger større risiko for å få syreskader sammenlignet med pasientene med 

normal salivasekresjon (Järvinen et al. 1991).  

2.1 Hva er saliva? 

Saliva består av 99% vann og mindre enn 1% faste stoffer som elektrolytter og 

proteiner. Normalt produseres det i gjennomsnitt 0,5 til 1,0 liter helsaliva per døgn. 

Dette inkluderer også gingivalvæske fra peridontiet. I tillegg inneholder helsaliva også 

epitelceller og bakterier.  

Saliva produseres hovedsakelig i 3 kjertelpar: Gl. parotis, gl. submandibularis og gl. 

sublingualis. De mindre spyttkjertlene i mucosa står for mindre enn 10% av 

produksjonen. Parotiskjertlene er rent serøse og produserer en tynn, vandig, 

amylaserik saliva. De står for bortimot 50% av helsaliva under stimulering. 

Produksjonen er svært lav i ustimulert tilstand. Submandibularkjertlene står for 2/3 av 

ustimulert helsaliva og har hovedsakelig mucøse, men også en del serøse 

acinarceller. Sublingualkjertlene bidrar med noen få prosent av helsaliva og består 

hovedsakelig av mucøse acinarceller. 
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De små spyttkjertlene står for en stor andel av sekresjonen av salivaproteiner som er 

svært viktig for smøringen av mucosa. De små spyttkjertlene i ganen er mucøse, ellers 

er de små, spredte kjertlene både serøse og mucøse.  

Figurene under viser beliggenhet til de store spyttkjertlene: 

 

De ulike kjertlene affiseres ulikt avhengig av stimuli-type, noe som kan gi svingninger i 

salivas beskyttende effekt.  

2.2 Salivas funksjoner 

Saliva har en rekke ulike funksjoner: 

- Munnhulen blir renset, matrester fjernes og sukkertiden reduseres  

- Saliva vedlikeholder tennene gjennom bufferkapasitet og sekresjonshastighet  

- Beskytter vev gjennom smøring, pellikel og barriere 

- Remineralisering gjennom regulering av kalsium/fosfat balanse 

- Modulering av bakteriell adhesjon  

- Agglutinering av bakterier  

- Syrer i munnhulen nøytraliseres  

- Fordøyelse, tale og smak  
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2.3 Kontroll av salivasekresjon 

Sekresjon av saliva initieres av afferente signaler fra sensoriske reseptorer i munnen. 

Signalene går via n. trigemini, n. facialis og n. glossopharyngeus.  

Nerveimpulser fra mekanoreseptorer i periodontalligamentet som aktiveres av tygging, 

og impulser fra kjemoreseptorer på tungen går via disse nerver til nuclei salivatorius i 

medulla oblongata. Signalene blir her overført til efferente deler av denne reflexbuen 

som har to deler: den parasympatiske og den sympatiske. De sympatiske fibre følger 

blodårene som forsyner spyttkjertlene, og de parasympatiske fibre følger efferente n. 

facialisfibre eller n. glossopharyngeusfibre.  

Figurene under illustrerer dette:  
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Sekresjonen styres av: 

1. Ubetingede reflekser som tyggerefleks og svelgerefleks. Tygging og svelging 

stimulerer salivaproduksjonen. 

2. Betingede reflekser hvor det foregår en komplisert modulering av signaler i høyere 

sentre i hjernen. Disse sentrene vil vanligvis inhibere salivasjonen under søvn, i 

frykttilstander og ved depresjon. 

Modulering i høyere sentra i hjernen som cerebral cortex, hypotalamus og det limbiske 

system kan også i høy grad påvirke sekresjonen og refleksbuen. Det vil si at 

salivavolum og -innhold kan påvirkes av denne modifiseringen i høyere sentra 

gjennom f.eks. emosjoner og kognisjon.  

Stress induserer salivaflow i en "kamp-situasjon", men kan også senke spyttsekresjon 

under en angstreaksjon. Sekresjonen styres fortrinnsvis av det sympatiske og 

parasympatiske autonome nervesystem, og hormoner er vanligvis ikke med på å 

initiere salivasekresjonen. Salivadannelse styres unilateralt, via sentrale reflekser. 

Sympatisk stimulering gir lavere sekresjonsmengde og en mer vandig og elektrolyttrik 

saliva, mens parasympatisk stimulering gir en øket sekresjonsmengde og står for en 

betydelig høyere sekresjon av proteiner (Brodal, 2007). 

2.4 Trening og salivasekresjon 

Trening vil i mange tilfeller simulere en sympatisk reaksjon, noe som vil gi en nedsatt 

sekresjon under og etter selve aktiviteten. Også væskebalanse, kjertelstørrelse og 

stimulustype og -varighet virker inn på sekresjon. Hos mennesker korrelerer sekresjon 

av hvilesaliva (ustimulert) positivt med tyggekraft og størrelsen på gl. parotis og gl. 

submandibularis. Dyreforsøk har vist at et flytende kosthold med mye tilsatt væske 

resulterte i en betydelig atrofi av parotiskjertler. På en diett som krevde mer tygging for 

å oppnå samme kalorimengde, ble kjertlene forstørret (Hall and Schneyer, 1964, 

Nilsson et al. 1990). Dette kan indikere at grad av væskeinnhold og hvor flytende 

føden er, også kan påvirke kjertelstørrelser hos mennesker. Hos individer som trener 

regelmessig over tid, kan det spekuleres i om dette kan være en av mange 

medvirkende faktorer til nedsatt sekresjonsmengde i og med at kostholdet synes å 
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bære preg av hyppigere væskeinntak og et mulig mer «flytende» kosthold. Trening 

påvirker i høy grad kroppens væskebalanse, og ved hyppig dehydrering vil 

sekresjonsvolumet reduseres (Lussi and Jaeggi, 2007, Mese and Matsuo, 2007).  

2.5 Hypofunksjon 

Hyposalivasjon defineres ut i fra objektive mål: <=0,1 ml/min for ustimulert og <=0,7 

ml/min for stimulert saliva.  

Xerostomi er den subjektive følelsen av munntørrhet, uavhengig av 

sekresjonsmengde.  

Tabellen viser referanseverdier for utstimulert og stimulert saliva:  

 

2.6 Oral clearance 

En av salivas viktigste egenskaper er å fortynne og fjerne substanser fra munnhulen. 

Salivas totalvolum i munnhulen danner en tynn film på mellom 10 og 100 mikrometer. 

Den totale mengde saliva i denne filmen er i gjennomsnitt på 0,8 - 1,2 ml. Saliva 

strømmer i ulike hovedstrømmer mot svelget, senest bak overkjevens fronttenner. 

Clearance halveringstid er et vanlig mål på fortynning og fjerning av ulike stoffer fra 

munnhulens salivafilm. Den viktigste enkeltfaktoren her er salivas sekresjonsrate. 
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2.7 Salivas sammensetning 

Salivas sammensetning påvirkes av sekresjonshastigheten og mengden (kvantitet). 

Reabsjorpsjonsprosessen i hver sekretoriske enhet har en maksimal transportevne, og 

dette vil påvirke salivas innhold av salter. Stimulert saliva blir derfor mindre hypoton 

enn ustimulert saliva. Innholdet av bikarbonat, et av de viktigste buffersystemene i 

saliva, varierer også med sekresjonshastigheten og mengden, der stimulert saliva har 

et betydelig høyere innhold av bikarbonat enn ustimulert saliva. Salivas pH er derfor 

knyttet til sekresjonsmengden- og hastigheten. Normalt varierer pH mellom 6,0 og 7,5 

hos friske individer. De mest alkaliske verdiene oppnås i stimulert saliva hos friske 

individer. 

2.7.1 Uorganiske salivakomponenter 

Konsentrasjonen av kalsium i saliva øker noe fra ustimulert til stimulert saliva. Omtrent 

20% av kalsiumet i helsaliva er bundet til proteiner som statherin og prolinrike 

proteiner. Resten av kalsiumet kan inndeles i ionisert og ikke-ionisert form. Når salivas 

pH øker ved høy sekresjonsrate, vil mer kalsium befinne seg i ikke-ionisert form og 

være løst bundet til fosfat og bikarbonat. Kalsium kan også bindes sterkt til f.eks. 

sitronsyreholdige matvarer (citrat). Noe av salivas fosfatinnhold finnes i ionisert aktiv 

form, og noe i ikke-ionisert form som er bundet fosfat. Ved lav pH vil mer fosfat være 

tilstede i form av fosforsyre, ved høy pH vil mer være i bundet form – fosfat. 

Konsentrasjonen av fosfat går kraftig opp ved salivastimulering. Det er derfor mer 

skadelig for tennene med lav saliva-pH da dette gir mer fosforsyre i saliva og dermed 

en lav totalmengde av fosfat.  

2.7.2 Metningsgrad og kritisk pH 

En av de viktigste funksjonene til saliva er å ha en sammensetning som beskytter 

tenner mot demineralisering. Salivas innhold av fosfat og kalsium er betydningsfull i så 

henseende da begge ioner inngår i hydroxyapatitt. Hvis saliva har lav metningsgrad av 

disse ionene, kan det foregå en demineralisering. Dette kan inntreffe ved lav pH. For 

humane tenner vil vi ha en kritisk pH på ca 5,5 hvor det hverken vil foregå re- eller 

demineralisering. Kritisk pH kan variere betraktelig avhengig av individuelle 
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variasjoner, ustimulert vs stimulert saliva (ustimulert har en lavere kritisk pH), samt 

variasjoner i salivakomponentene. 

2.7.3 Salivas bufferkapasitet og pH-regulering 

Salivas ulike buffersystemer sørger for en motvirkende effekt på pH-fall ved inntak av 

sure matvarer og ved bakteriell syreproduksjon. En måte å evaluere salivas 

bufferkapasitet på, er å bestemme syremengde som kreves for å senke pH fra en 

standardverdi til en på forhånd bestemt lavere verdi. En annen og enklere metode er å 

tilsette syre for så å lese av den senkede pH-verdien. I saliva har vi fosfat-, bikarbonat- 

og proteinbuffersystemer. Fosfatbuffersystemet bidrar med omtrent 50% av 

bufferkapasiteten i ustimulert saliva, men bare 10% i stimulert saliva. 

Bikarbonatsystemet derimot bidrar med bortimot 90% av bufferkapasiteten i stimulert 

saliva og med nærmere 50% i ustimulert saliva. Proteinbuffersystemet har betydelig 

mindre effekt enn fosfat- og bikarbonatsystemene, men på enkelte steder i munnhulen 

kan konsentrasjonen av proteiner være så høy at det blir det dominerende systemet. 

Proteiner gir også en fysisk barriere mot syreangrep ved å øke salivas viskositet.  

2.7.4 Salivaproteiner 

En milliliter helsaliva inneholder mellom 1 og 2 mg proteiner. Det er disse proteinene 

som gir saliva den viskøse egenskapen. Det er også forskjell mellom de ulike 

spyttkjertlenes sekresjon av ulike proteiner, avhengig av serøs, mukøs eller blandet 

sekresjon.   

Mukøse glykoproteiner, muciner, innholder 60% karbohydrater og har høy 

molekylvekt. De er hydrofile, holder på vann, og virker derfor utmerket som smøring og 

som opprettholdere av mucosas fuktige overflate. De aggregerer også orale bakterier 

noe som er viktig for clearance av disse.  

Serøse glycoproteiner har en lavere molekylvekt og inneholder mindre enn 50% 

karbohydrater. Mange er prolin-rike glycoproteiner som utskilles fra gl. parotis og gl. 

submandibularis. Til denne gruppen tilhører immunoglobulin A, lactoferrin, peroxidaser 

og agglutininer.  
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Kalsiumbindende proteiner som statheriner hindrer spontan utfelling av kalsium og 

fosfatsalter i spyttkjertler og utførselsganger. Sure prolin-rike proteiner har flere 

egenskaper, blant annet som bestanddel i emaljepellikel.  

Fordøyelsesenzymer som amylase finnes i rikelige mengder i helsaliva 80% av 

sekresjonen skjer fra gl. parotis. Amylase spalter stivelse til maltose, maltotriose og 

dextriner.  

Antimikrobielle proteiner og peptider kan bl.a. inhibere bakteriers evne til å feste seg 

og bakteriell metabolisme. 

2.7.5 Fluor 

Fluoridkonsentrasjonen i saliva tilsvarer konsentrasjon i blod og extracellulærvæske 

og er lav. Fluorinnholdet i saliva påvirkes ikke av sekresjonsmengde og -hastighet.  

2.8 Pellikelens rolle  

Saliva er sjelden i direkte kontakt med tannoverflaten. Tannoverflaten beskyttes av en 

tynn, bakteriefri og acellulær biofilm – ervervet pellikel. Denne biofilmen inneholder 

proteiner og makromolekyler som tas opp fra saliva. Tykkelsen varierer fra 1-10 

mikrometer. Biofilmen virker som en diffusjonsbarriere og danner det basale festet for 

videre kolonisering av bakterier, samt et utmerket forsvar mot mekanisk og kjemisk 

skade. Det er vist at pellikelen med sine proteiner og glykoproteiner virker som en 

beskyttende barriere mot syrepåvirkning og hemmer mineraltap fra emaljeoverflaten 

slik at syreskadene reduseres (Meurman and Cate 1996, Hove et al. 2007). 

Pellikelens tykkelse har stor betydning for barrierefunksjonen. Det er vanligvis lingualt i 

underkjeven man finner den tykkeste pellikelen, og det er her påvist lavest forekomst 

av erosjoner. Tynnest pellikel finner man palatinalt i overkjevens front, og i følge 

studier har tenner i dette området den høyeste prevalensen av erosjoner etter 

eksponering for appelsinjuice i 2 timer (Amaechi  al. 1999; Young and Khan 2002).  

Det er viktig å være klar over at overdreven tannbørsting, spesielt med hard tannbøste 

og tannpasta med slipemidler, øker risikoen for utvikling av erosjonsskader. Dette kan 
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forklares med at man fjerner og reduserer tykkelsen av pellikelen, slik at dens 

beskyttende effekt reduseres ved at emaljeoverflaten gjøres mer utsatt for syre og 

dermed blir demineralisert. Pellikelen vil redusere emaljens løsbarhet fordi 

konsentrasjonen av fosfat og kalsium er høyere enn i helsaliva.  

Pellikeldannelse skjer i en to-trinns prosess: I det første trinnet vil tannoverflaten oppta 

enkeltproteiner som danner et hydrofobt overflatelag. I det andre trinnet vil proteiner så 

aggregere og dekke alle deler av tannoverflaten. Pellikelen når full tykkelse etter 

omtrent 2 timer, men videre modning i form av strukturelle endringer forekommer 

videre. Den gjendannes etter få minutter, men hos en munntørr person vil dette ta 

betydelig mer tid. Makromolekyler som amylase, lysozymer, peroxidaser, IgA, IgG, 

statheriner, prolinerike proteiner, anhydraser og glycosyltransferaser er bestanddeler i 

matrixet. 

Studier viser at det er store individuelle forskjeller i pellikelens forsvarsevne mot 

erosjon. Det kan tyde på en sterk genetisk komponent i salivas 

proteinsammensetning, uavhengig av miljø (Bruvo et al. 2009). Det er imidlertid liten 

tvil om at pellikel beskytter mot erosjon, men sammensetning, tykkelse og modning 

har stor betydning. Pellikelen kan også fungere som et reservoar for remineraliserende 

elektrolytter (Lussi 2006).  

 

2.9 MÅLING AV SALIVA SEKRESJONSHASTIGHET 

Det er utarbeidet generelle retningslinjer for optimal måling av salivas 

sekresjonshastighet. Instruksjonene som følger er hentet fra hjemmesider for Avdeling 

for kariologi: 

Generelle instruksjoner:  

1. Pasienten plasseres i et lyst, behagelig temperert rom i en stol med rett rygg. 

2. Pasienten bør sitte stille i ca. 5 min før prøven tas. 

3. Pasienten skal ikke ha spist, drukket, røkt eller hatt noe som helst i munnen den 
siste timen før undersøkelsen. 
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4. De skal heller ikke ha tatt andre medikamenter enn vanlig kvelden før eller samme 

dag som undersøkelsen finner sted eller drikke alkohol eller utføre hard fysisk 

trening. 

5. Alle medikamenter som brukes må noteres 

 

Ustimulert saliva: 
 

1. Pasienten bes om å svelge. 

2. Pasienten sitter avslappet med lett foroverbøyet hode slik at saliva samles 

anteriort i munnhulen. 

3. Saliva samles i 15 minutter i et gradert beger/15-ml rør. Bruk glasstrakt. 

4. Svelging skal unngås i denne perioden, klarer ikke pasienten dette, må han/hun 

spytte først og svelge etterpå. 

5. Ved periodens slutt bes pasienten om å spytte ut resterende saliva i begeret. 

6. Resultatet beskrives i ml/min (1 ml saliva = 1 g) 

 

Tyggestimulert saliva:* 

1. Det tygges på en parafintablett i ½ min slik at den blir myk, saliva svelges. 

2. Pasienten bes om å tygge med normal frekvens og trykk (så fort og så hardt som 

når pasienten spiser). 

3. Det tygges litt på den ene siden, så på den andre siden (veksle regelmessig). 

4. Det spyttes regelmessig i et beger (45-ml rør), svelging unngås. 

5. Saliva samles i 5 minutter. 

* NB! Mindre påvirket av eksterne faktorer enn ustimulert saliva. 
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FORORD 

Bakgrunn for valg av problemstillingen var vår stadig voksende nysgjerrighet omkring 

det høyst aktuelle emnet erosjoner, og dets sammenheng med fysisk aktivitet. 

Litteraturen og forskningsmaterialet om dette emnet viste det seg å være vanskelig å 

finne.    

Vår personlige erfaring etter mange år som treningsinstruktører kombinert med 

økende kunnskap om erosjoner som tannlegestudiet har gitt oss, fikk oss til å stille 

spørsmål om en mulig sammenheng mellom treningsfrekvens/intensitet og dentale 

erosjoner.  

Etter en inspirerende forelesning om erosjoner med professor Anne Bjørg Tveit på 

8.semester, tok Hanne Sivertsen kontakt med foreleseren og luftet ideen om en mulig 

masteroppgave. Deretter ble medstudent og kollega ved Elixia Dag Songe også 

involvert i prosjektet.  

Før selve undersøkelsen ble gjennomført var det en del forarbeid som måtte gjøres. Vi 

leste artikler, faglitteratur omkring erosjoner, trening, kosthold og saliva (del I og del II). 

Vi utformet informasjonsskriv om prosjektet, samtykkeskjema, spørreskjema samt 

informasjonsskriv om erosjoner med svært god hjelp av vår veileder Anne Skaare 

(vedlegg 1-4).  Godkjenning av REK og NSD ble innhentet. Datainnsamlingen foregikk 

sommer og høst 2009 ved to Elixia treningssentre, Collosseum og CC vest i Oslo.  

 

 

 

 

 

 

 



3. Målet med undersøkelsen var  

 

- å kartlegge forekomst og utbredelsesmønster av dentale erosjoner blant 

unge, fysisk aktive personer 

- å avdekke faktorer som kan ha betydning for utvikling av slike 

erosjonsskader 

a. salivasekresjon 

b. forhold knyttet til kosthold og livsstil  

 

 

3.1 Materiale og metode 

 

3.1.1 Deltagere 

Undersøkelsen ble gjennomført i samarbeid med Elixias treningssentre i Oslo. Vi var 

to tannlegestudenter og deltidsansatte ved Elixia, samt stipendiaten Aida Mulic (AM), 

som gjennomførte datainnsamlingen. 

 

Kliniske data (undersøkelse og salivaprøver) og data samlet inn ved hjelp av 

spørreskjema, danner grunnlaget for denne studien. Inklusjonskriterier for individer 

som ble invitert til å delta, var at de i utgangspunktet var unge voksne mellom 18 og 22 

år (for å kunne sammenligne med 18-åringer som ikke trener), hadde årsabonnement 

på Elixia treningssenter og trent aktivt minst 2 x i uken. Dette ble underveis endret og 

alderspennet utvidet til å gjelde personer mellom 18 og 35 år (født i 1991-1974) for å 

øke antall deltagere. Det ble da avgjort å gjøre undersøkelsen uten kontrollgruppe. 
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3.1.2 Beregning av utvalgstørrelse 

For å beregne størrelsen på materialet ble det antatt at unge voksne som trener mye 

har en erosjonsforekomst på 40 %, mens ungdom som ikke trener, har en forekomst 

på 25 % (10,21,23). Det betydde at 152 personer måtte inkluderes i hver gruppe. 

Beregningen av utvalgsstørrelse ble gjort med følgende forutsetninger: Type I feil: 

P=0.05, type II feil: P=0.20 (2 sidet test). 

 

3.1.3 Undersøkelsesmetoder, klinisk undersøkelse og spørreskjema 

Klinisk undersøkelse 

Den kliniske undersøkelsen ble foretatt på utvalgte index-tenner (vedlegg 3) på 104 

personer som trener på Elixia, utført av stipendiat/tannlege AM, på forhånd kalibrert i 

forbindelse med den epidemiologiske undersøkelsen av syreskader på 18-åringer i 

Oslo. De index tennene/flatene som vi valgte å undersøke var 16o, 13 b/p, 12 b/p, 11 

b/p, 21 b/p, 22 b/p, 23 b/p, 26o, 36o og 46o (o=okklusalt, b=buccalt, p=palatinalt). 

Deltakerne fikk på forhånd muntlig og skriftlig (av tannlege eller tannlegestudenter) 

informasjon om hensikten med prosjektet og med tilbud om å delta (vedlegg 1). Det 

ble også innhentet skriftlig samtykke (vedlegg 2). 

Erosjonene ble klassifisert etter den foran nevnte 5-graderte skala (vedlegg 5) som 

brukes i studentklinikken ved Det odontologiske fakultet (2). Hvis undersøkeren var i 

tvil om hvilken grad en flate skulle ha, ble den laveste graden valgt. Undersøkelsen ble 

utført på treningssenteret med personene plassert i en vanlig kontorstol og med 

leselampe med en 60W lyspære som ekstern lyskilde. Bomullsruller ble benyttet til 

tørrlegging og for å fjerne evt. plakk/belegg. Speil og sonde ble brukt i tillegg ved 

undersøkelsen. Et eget registreringsskjema for erosjonsskader for de utvalgte index 

tennene ble ført (vedlegg 3). 
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Salivataging 

I tillegg til den kliniske undersøkelsen ble det tatt ustimulerte og stimulerte 

salivasekresjonstester av 70 deltagere før og etter treningstimen (totalt 280 prøver). 

Den ustimulerte prøven ble tatt ved at deltagerne spyttet i et salivarør i 10 minutter 

med hodet foroverbøyd, mens den stimulerte salivaprøven ble samlet i 5 minutter. 

Deltagere fikk muntlig instruksjon i hvordan samlingen skulle foregå (se del II), og hver 

deltager ble fulgt opp enten av tannlegen eller studentene mens de foretok 

salivasamlingen. Sekresjonshastigheten ble så utregnet, og salivaprøvene ble 

destruert rett etter målingen. Deltagerne fikk beskjed om å drikke under treningen i like 

stor grad som de vanligvis gjorde. Drikketype (vann, brus, saft, sportsdrikke og 

lignende) skulle også være den samme.  

Spørreskjema 

I tillegg til den kliniske registreringen av erosjonsskader og salivaprøver ble det stilt 

spørsmål i form av spørreskjema (vedlegg 2) som har relevans for utredning av 

syreskader (tannhelse- kostholds- og drikkevaner, livsstil og holdninger) til 104 

deltagere. Deltagerne ble bedt om å oppgi kjønn, fødselsår og utdanning/yrke. Vi 

ønsket også å vite hvor lang tid det hadde gått siden siste tannlegebesøk og om 

tannlegen hadde nevnt noe om syreskader på tennene. Videre ble de spurt om hvor 

ofte de pusser tennene og hvor lang tid de bruker på det daglig. Det neste spørsmålet 

dreide seg om hvorvidt de bruker fluor (tannkrem, skyllevæske, tyggegummi, tabletter). 
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Deretter stilte vi spørsmål om inntakshyppighet av sure fødeemner (epler, appelsiner, 

dip/dressing, sure godteri og lignende) og sur drikke (juice, saft, brus, sportsdrikker, 

urtete/fruktte, rusbrus/vin). De ble videre spurt om de kunne angi ca. mengde av 

overnevnte drikker per dag og om de kunne beskrive drikkemønsteret. Så fikk 

deltagere spørsmål om hvor lenge de hadde drevet med fysisk aktivitet, hvor ofte og 

hva slags. Drikkingen under treningen ble også registrert. Neste post var 

medisininntak som tok for seg type medisiner og form. Vi ønsket også å vite om noen 

hadde vært plaget av oppkast/spiseforstyrrelse og/eller sure oppstøt. Til slutt svarte de 

på 17 spørsmål om holdninger til syreholdige fødeemner.  

Alle som ønsket å delta i studien fikk et mer utfyllende informasjonsskriv om hva 

syreskader på tenner er, årsaksforhold og hvordan man kan unngå utvikling av slike 

skader (vedlegg 3 og 4).  

 

3.1.4 Statistiske analyser 

De kliniske erosjonsregistreringene, svarene fra salivaprøvene og spørreskjema ble 

analysert statistisk i SPSS programmet (versjon 16.0). Deskriptiv statistikk og chi-

square-tester ble brukt og signifikansnivået ble satt til 5% i de statistiske analysene. 

 

 3.1.5 Etiske aspekter 

Undersøkelsen ble utført på myndige personer med  samtykkekompetanse. Data som 

ble lagret elektronisk var anonym, og personidentifiserbare opplysninger ble ikke blitt 

lagret, dvs. individene ble registrert anonymt med kun et nummer og opplysninger om 

kjønn og alder. 

Prosjektet er godkjent av REK og NSD, samt tilltalese til samling av salivaprøver ble 

innhentet av biobanken. 
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3.2 Resultater 

3.2.1 Forekomst av erosjoner 

I alt deltok 104 Elixia-medlemmer, hvorav 68 var kvinner og 36 menn, født i perioden 

1977-1991 (Tabell 1). Gjennomsnittsalderen var 24 år. 

 

Tabell 1. Aldersfordelingen for medlemmene som deltok i undersøkelsen vist 

etter kjønn. 

 

 

Fødselsår 

             Menn 

Frekvens 

 

% 

           Kvinner 

Frekvens 

 

% 

1991 3 8.3 12 17.6 
1990 0 0 1 1.5 
1989 1 2.8 7 10.3 
1988 1 2.8 1 1.5 
1987 5 13.9 5 7.4 
1986 2 5.6 2 2.9 
1985 4 11.1 12 17.6 
1984 1 2.8 6 8.8 
1983 3 8.3 1 1.5 
1982 3 8.3 5 7.4 
1981 1 2.8 3 4.4 
1980 2 5.6 2 2.9 
1979 4 19.4 4 5.4 
1978 1 2.8 3 4.4 
1977 2 5.6 4 5.9 
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Figur 1. Forekomst og type erosjonsskader (n=104)  

 

Figur 1 viser at 64% av deltagerne hadde erosjoner, hvorav emaljeerosjoner var 

vanligst og utgjorde 63% av erosjonsskadene. Figuren viser også høy forekomst av 

dentinerosjoner (37 %).  

Figur 2. Fordelingen av erosjoner på flatenivå 

Fordelingen av erosjoner på flatenivå
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•E= grad 1 og 2
•D= grad 3, 4 og 5
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Erosjonenes alvorlighetsgrad fordelte seg ulikt på indekstennene. Det ble registrert 

flest erosjoner palatinalt i overkjevens front, men disse var begrenset kun til emaljen 

(grad 1 og 2). Imidlertid observerte vi flest dentinerosjoner (grad 3, 4 og 5) i 

underkjevens 1. molarer (36 og 46) (Figur 2). Færrest erosjoner forekom buccalt i 

overkjevens hjørnetenner  

 

Figur 3  Alvorlighetsgraden av erosjonsskaden blant deltagere etter kjønn 

 

 

Figur 3 viser alvorlighetsgraden av erosjonsskadene etter kjønn. Flest kvinner hadde 

syreskader i emaljen, mens menn hadde flest av de alvorlige erosjonene i dentinet 

(p=0.047). Av de med erosjonsskader kan det se ut til at dentin er rammet hyppigere 

hos menn enn hos kvinner.  
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3.2.2 Saliva 

Figur 4. Endring i ustimulert og stimulert salivamengde etter trening (n=70 

personer).  

 

 

Figur 4 viser at hele 64% av deltakere som vi tok stimulert salivaprøve av hadde 

redusert salivamengde etter treningsøkten. Den ustimulerte salivasekresjonen ser 

imidlertid ikke ut til å være nevneverdig påvirket. I diskusjonen gjør vi mer rede for 

mulige årsaker til dette.  
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Figur 5 Stimulert salivamengde hos personer med og uten erosjoner (n=70)  

 

Figur 5 viser at det er en klar sammenheng mellom erosjonsforekomsten og reduksjon 

i stimulert salivamengde etter treningen. En høyere andel av deltakerne med erosjoner 

hadde redusert salivamengde etter treningsøkten enn deltakerne uten erosjoner.  

 

3.2.3 Spørreskjema 

Det var ingen signifikant forskjell (p=0.151) mellom kvinner og menn på hvor lang tid 

det hadde gått siden siste tannlegebesøk. Flest kvinner oppga imidlertid at de hadde 

vært hos tannlegen for mindre enn 24 mnd. siden, mens hele 61% av menn hadde 

vært hos tannlegen for mer enn 24 mnd. (Tabell 2). 39% av mennene og 61% av 

kvinnene oppga at tannlegen/tannpleier hadde nevnt noe om syreskader på deres 

tenner. 
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Tabell 2. Siste tannlegebesøk vist etter kjønn. 

 

Kjønn  0-6mnd 7-12mnd 13-24mnd mer enn 24 mnd 

Mann Frekvens 12 8 8 8 
 % 34.3% 25.8% 32.0% 61.5% 
Kvinne Frekvens 23 23 17 5 
 % 65.7% 74.2% 68.0% 38.5% 

 

Det vanligste blant medlemmene uavhengig av kjønn var å pusse mellom 2 og 5 min. 

Det var registrert flest erosjoner blant de som pusset 2 min. eller mer (p<0.001). 

Hele 47% av medlemmene i studien oppga at de brukte fluortillegg sjeldent eller aldri, 

mens kun 20% brukte fluor i tillegg til tannkrem daglig (Figure 6). 

Figur 6. Bruk av fluor i form av skyllevæske, tyggegummi og tabletter. 

 

Det var sammenheng mellom forekomst av erosjoner og inntak av juice, saft, brus og 

lettbrus. Av medlemmene som oppga at de drakk juice 1 eller flere ganger daglig var 
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det hele 72% som hadde en eller flere flater med erosjoner. Det var samme tendens 

hos medlemmene som drakk saft, brus og lettbrus 1 eller flere ganger daglig. Inntaket 

av juice, saft, brus og lettbrus var ganske lik mellom medlemmene, der de aller fleste ( 

24%) oppga et inntak begrenset til 1-2 ganger per uke. 57% konsumerer rusbrus og 

vin kun til helgene eller sjeldnere, og er vanligst blant de kvinnelige medlemmene 

(67% av kvinner oppga å drikke rusbrus/vin mot 33% menn). Kun 10.6% oppga at de 

spiste appelsiner/kiwi/grapefrukt/epler mer enn 1 gang per dag, mens de aller fleste 

spiste disse sure fødeemnene sjeldnere enn 1 gang per uke. Det ser ut som at kvinner 

(66%) spiser frukt oftere enn menn (32%). 

Av medlemmene som deltok i studien, trente hele 86% kondisjon (løping, sykling, 

aerobic etc.), mens kun 12% trente styrke (treningsapparater). Det var imidlertid ingen 

signifikant forskjell (p=0.49) på disse to treningstypene med hensyn til erosjonsskader 

selv om det var flere registrerte med erosjonsskader blant gruppen som drev med 

kondisjonstrening. Når det ble sett på kjønnsfordelingen mht treningstypen var det 

observert signifikant forskjell mellom treningsformene (p=0.048) der flest kvinner 

(69%) trente kondisjon, mens flest menn trente styrke (61%). 

I underkant av halvparten som deltok i studien oppga at de trente 2-3 ganger per uken, 

mens 17% trente daglig. Det var flest menn som trente daglig. Det var ingen signifikant 

forskjell (p=0.90) mht erosjonsskader på de som trente daglig og de som trente 2-3 

ganger per uken. 

Hele 97% inntar væske under trening, hvor de fleste (94%) drikker vann under 

treningen. Kun 3% drikker sportsdrik, mens 3% oppgir å innta andre drikkevarer.  

3.3 Diskusjon  

Det foreligger ingen prevalensstudier av erosjonsskader fra Norge, og det finnes svært 

lite litteratur om sammenhengen mellom fysisk aktivitet og syreskader. En av 

hensiktene med vårt studieprosjekt var å sette fokus og gi et innblikk i hvordan 

tilstanden er blant unge, fysisk aktive personer i Norge. 

Det er usikkert om de som deltok i undersøkelsen kan utgjøre et representativt utvalg 

for vår målgruppe, en gjennomsnittlig mosjonist. Vi forsøkte å sette krav til type trening 
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(kondisjon) samt at økten skulle være intensiv, men varigheten varierte noe mellom 

mosjonistene, alt fra 30 minutter med intensiv økt til varighet opp til et par timer. Videre 

varierte også deltagernes treningserfaring – alt fra noen måneder til flere år. I tillegg 

ble det en viss skjevfordeling i forhold til kjønn, med overvekt av kvinner (36 menn og 

68 kvinner). 

Spørreskjemaet vi benyttet var relativt detaljert og tidskrevende å besvare. Fordi 

mange vaner er ubevisste og kosten varierer fra uke til uke, kan det være problematisk 

å besvare spørsmålene korrekt. Vi må derfor anta at noen av svarene ikke viser hele 

sannheten.  

Den kliniske undersøkelsen ble utført under dårlige arbeidsforhold og til tider tidspress; 

lysforhold var ikke optimale, undersøkelsene ble utført på et kontor med noe støy og 

muligheten for fuktighetskontroll kunne vært bedre. Imidlertid, det at vi brukte en 

kalibrert undersøker (AM) styrker våre resultater og funn.  

Salivaprøvetaking ble også utført under tidspress, da deltakerne hadde booket seg på 

ulike aktiviteter på sentrene og hadde dårlig tid etter treningsøkten. I enkelte tilfeller 

ble tidsbruk for prøvetaking forkortet da deltaker hadde dårlig tid. Salivaprøvetakingen 

kan også ha blitt påvirket av vanskeligheter med å standardisere inntak av mat og 

drikke før og under trening.   

Resultatene våre viser likevel at over halvparten av deltagerne (64 %) hadde 

erosjonsskader. Emaljeerosjoner var vanligst (63 %), mens over en tredjedel (37 %) 

hadde minst én erosjonsskade i dentin. Dette er en høyere forekomst enn det som ble 

funnet i den sveitsiske studien vi referer til i del I (Lussi et al. 1994). Selv om 

resultatene er vanskelig å sammenligne pga ulike metoder, viste den at 37 % av unge 

voksne (26-30 år) hadde emaljeerosjon på okklusalflater og 30 % minst én 

dentinlesjon. Når gjennomsnittsalderen i vår studie også er lavere, 24 år, synes 

forekomsten av erosjoner blant unge aktive personer å være svært høy. 

Den mest affiserte flaten var palatinalt i overkjevens front, noe som er i samsvar med 

andre studier. Når vi imidlertid så på alvorlighetsgraden av erosjoner på flatenivå, 

dominerte de alvorligste lesjonene (i dentinet) på 1. molarer i underkjeven. Dette kan 

forklares med at disse tennene har vært lengst i munnen og drikkemønstret, tungen og 



 

49 

 

gravitasjonens effekt ved drikking kan bidra til å forkare disse funn. I tillegg har disse 

tennene vært lenge i okklusjon, og en syrepåvirket tann er mer utsatt for 

attrisjonsskader. Det er viktig å ha i bakhodet at våre kliniske funn kan være 

vanskelige å sammenligne med andre prevalensstudier. Noen av årsakene kan være 

at ulike klassifikasjonssystemer benyttes for å registrere erosjoner eller at det er andre 

aldersgrupper og ulike undersøkelsesmetoder. Videre er det mange studier som 

registrerer ”tooth wear” generelt, og skiller dermed ikke i sine studier mellom erosjoner, 

abrasjoner og attrisjoner. Hovedgrunnen til at vi valgte ut visse tenner/flater (index) var 

på bakgrunn av andre ”full-mouth” studier som har vist at over- og underkjevens 1. 

molar og overkjevens front (13-23) vanligst er affisert. 

Våre funn viste at det var flere kvinner enn menn som hadde erosjoner. Dette er i 

motsetning til hva annen litteratur rapporterer. Det kan muligens ha sammenheng med 

at kvinner har et mer erosivt kosthold enn menn. Selv om det var flere kvinner enn 

menn som hadde erosjoner på en eller flere tannflater, var det menn som hadde de 

alvorligste (i dentinet) erosjonene. Her kan man spekulere i om menn har et annet 

pussemønster enn kvinner, ved at de pusser hardere. 

Hele 64% av deltakere som vi tok salivaprøve av, hadde redusert stimulert 

salivamengde etter treningsøkten. Det viste seg å være en klar sammenheng mellom 

erosjonsforekomsten og reduksjon i stimulert salivasekresjon etter treningen. En 

høyere andel av deltakerne med erosjoner hadde redusert salivamengde etter 

treningsøkten enn deltakerne uten erosjoner. Den ustimulerte salivasekresjonen ble 

imidlertid ikke nevneverdig påvirket. En mulig forklaring på dette kan være at stimulert 

saliva inneholder mer bikarbonat, noe vi har greid ut for i Del II. En annen sannsynlig 

årsak kan være at gl. parotis står for mye av stimulert salivamengde, og at dette 

inneholder prolinrike proteiner som er viktig i dannelsen av pellikel. Disse funnene kan 

muligens forklares med at i en ”stress” situasjon tar det sympatiske systemet over, og 

det frigjøres større mengder adrenalin. Dette vil kunne ha betydning for den stimulerte 

salivasekresjonen, mens den ustimulerte forblir uendret. Videre så er det kjent at en 

langvarig oppfølging av den ustimulerte salivasekresjonen er nødvendig for at man 

skal kunne observere en endring i salivamengden.  
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3.4 Konklusjon 

Vi har gjennom vår undersøkelse vist at trening kan føre til redusert stimulert 

salivamengde, mens den ustimulerte blir i mindre grad påvirket. Videre har vi vist at 

forekomsten av erosjoner er høyere hos deltagere med reduksjon i stimulert 

salivamengde. Guttene i denne aldersgruppen har færre, men mer alvorlige 

erosjonsskader enn jentene.  

Videre kan det se ut at det er en sammenheng mellom jevnlig trening over tid og 

forekomst av dentale erosjoner. Vi fant også at forekomsten av erosjoner blant unge, 

fysisk aktive individer i Oslo er høy og at det er emaljeerosjoner som dominerer.  

Dette er viktige funn for tannhelsepersonell da det er viktig å sette fokus på denne 

pasientgruppen, samt komme tidlig på banen med forebyggende tiltak og informasjon, 

og dermed prøve å forhindre videreutvikling av slike skader.  

Det er kjent at dentale erosjoner har en multifaktorell årsaksforklaring. Denne studien 

viser at trening og sunt kosthold kan være to av flere medvirkende faktorer.  
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