
 

 

 

 

 

En pilotstudie ved Det odontologiske fakultet i Oslo 
 av: 

Leon N. T. Nguyen 

Eli Rønnaug Eriksrød 
Desember 2006 

 

Veileder: 
 Professor Anne Bjørg Tveit 

Stipendiat Lene Hove 



 

Forord 

Erosjoner synes å være et økende problem. Etter at brus kom med skrukork, har problemet 

vært enda større. Media har de siste årene fokusert på sunn helse. Dette har ført til at folk har 

vært mer beviste på å drikke vann i stedet for brus og saft. Produsentene har hengt seg på 

trenden. Utvikling av ulike vannprodukter tilsatt smak og søtningsstoff har blitt resultatet. 

Ulike varianter finnes både med og uten kullsyre. Vi ønsket i denne oppgaven å ta tak i dette, 

og se om de nye produktene på markedet er bedre i forhold til erosjoner. Samtidig har Nora i 

2005 lansert ”Nora Eple Lavsyre”. I denne sammenheng ville vi undersøke om dette med 

”lavsyre” virkelig er reelt, og hvilken innvirkning dette har på erosjoner. 

 

Vi vil takke veilederne våre Professor Anne Bjørg Tveit og Stipendiat Lene Hove ved 

avdeling for kariologi for svært god oppfølging og tilbakemelding underveis. Vi vil også 

takke for koordinering av lab. økter, og Grazyna Jonski ved klinisk forskningslaboratorium 

ved Det Odontologiske Fakultet for hjelp til analyse av prøvene med Atomic- Absorption 

Spectroscopy (AAS) og god hjelp på labben. Ønsker å takke hele avdelingen ved klinisk 

forskningslaboratorium for god hjelp når vi trengte det mest!  

 
Oslo, 20.11.2006 

Eli Rønnaug Eriksrød 

Leon N. T. Nguyen 
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Definisjoner og klassifiseringer 

 
Erosjoner er en oppløsning av emalje og dentin grunnet syre fra diett eller ventrikkel. (Smith 

og Knight, 1984).  Ten Cate og Imfeld (1996) definerer erosjoner som et fysisk resultat av 

patologisk, kronisk, lokalisert tap av dentalt hårdvev som er kjemisk etset vekk fra 

tannoverflaten av syre uten at bakterier er involvert. Syre defineres som: ” a compound 

yielding a hydrogen ion in a polar solvent (e.g. in water). It forms salts by replacing all or part 

of the ionizable hydrogen with an electropositive element or radical” (Stedman`s Medical 

Dictionary 27th Edition, 1999).  

 
Attrisjoner defineres som ”gradvis og harmonisk tap av tannsubstans på grunn av den 

naturlige utnyttelsen av tyggeapparatet”. Attrisjoner er forårsaket av både funksjonelle og 

parafunksjonelle bevegelser. Abrasjoner defineres som ”gradvis tap av tannsubstans 

forårsaket av friksjon mellom tennenes overflater og et fremmedelement”. Abrasjoner og 

attrisjoner blir forverret av et surt munnhulemiljø. Det vil si at dersom man har et hyppig 

inntak av drikke med lav pH, vil det være større sannsynlighet for å få tannslitasjeskader. 95% 

av emaljen består av uorganiske mineraler. Mesteparten av dette er hydroksylapatitt 

(Ca5(PO4)3OH) som danner ionene Ca2+, 3PO4
3- og OH-  i saliva. Ionene vil stå i likevekt med 

hydroksylapatitten i emalje. Ved inntak av drikke med lav pH vil H+-ionene binde seg til OH- 

og 3PO4
3-. Dette vil føre til at likningen forskyves mot høyre og mer løses i saliva. Samme 

reaksjon forekommer i dentin om emaljen er erodert bort. Det er dette som kalles 

demineralisering.  

 

 

Ca5(PO4)3OH     ↔     Ca2+ +      3PO4
3-      + OH-  

                                                      ↓ H+           ↓ H+  

                                                    HPO4
2-        H20       

                                                        ↓ H+ 

                                                                               H2PO4
2-     

 

 

(Dental Caries: The disease and its clinical management, O. Fjerskov og E.A.M. Kidd, 2003). 

Salivas evne til å redusere progresjonshastigheten på en erosiv lesjon er avhengig av kalsium- 

og fosfatinnhold (Zero og Lussi, 2000). Det vil si at likningen over forskyves mot venstre ved 

høyt innhold av disse ionene, og vi får dannet hydroksylapatitt. Dette kalles for 



remineralisering. Demineralisering defineres i Odontologisk Ordbok, skrevet av S. Edward, 

som utfelling av organismens uorganiske salter. Innen odontologien gjelder dette først og 

fremst kalsiumfosfat fra tannoverflaten. Remineralisering defineres i den samme ordboken 

som gjenmineralisering av kariesskade i emalje og dentin igjennom utfelling av kalk- og 

fosforsalter fra saliva. Dette gjelder ikke bare karieslesjoner, men også erosjoner.  I et forsøk 

utført av A. Lussi og medarbeidere i 2004 ble det påvist at inntak av drikke med lav pH fører 

til en mykning av overflateemaljen med delvis demineralisering. I den initielle fasen kan 

remineralisering være mulig. Abrasjon og attrisjon vil kunne føre til et økt emaljetap fremfor 

remineralisering når det foreligger mykning av emalje. Dersom man ikke bare fikk en 

mykning av den ytterste emaljen, men et totalt tap av mineraler er reparasjon ikke mulig.  

 

For å gradere erosjonsskader er det laget ulike graderingssystemer. I epidemiologiske 

undersøkelser er skalaen et meget godt hjelpemiddel for å klassifisere erosjoner. Dersom 

dentin er involvert kan grensene enkelt avgjøres, mens det ved rene emaljeerosjon kan være 

vanskeligere å sette definitive skiller. 

 

Graderingsskala av Tveit og Espelid (Tveit and Espelid 2005) 

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.  

 

 

 

En annen måte å klassifisere erosjoner på er etter Lussi (Eur J Oral Sci 1996;104:191-198): 

Labiale/palatinale flater: 

• 0= Originale utviklingsstrukturer tilstede 

• 1= Tegn til erosjon- glatt, glasert emalje uten tap av originalmorforlogien 

• 2= Tegn til erosjon, tap av emalje med avflatning av flater eller konkaviteter, bredde 

større en dybde, ingen dentintap 

• 3=  Tap av emalje med eksponert dentin på mindre enn 1/3 av tannoverflaten 

• 4=  Tap av emalje med eksponert dentin større enn 1/3 av overflaten. 



• 5= Originalmorforlogien er forandret labialt eller palatinalt i tillegg til på én eller 

begge approximalflater. 

 

Insisale og okklusale flater: 

• 0= Originale utviklingssuturer tilstede 

• 1= Tap av emalje-glasert utseende enten lokalt eller over hele flaten, fasetter eller 

avrundede cusper. 

• 2= Tap av emalje med eksponert dentin i små områder. 

• 3= Tap av emalje med eksponert dentin på hele flaten eller på større deler av en eller 

flere cusper. 

• 4= Omfattende tap av emalje og dentin tilsvarende 1/3 til 2/3 av kronehøyde. 

• 5= Omfattende tap av emalje og dentin tilsvarende mer enn 2/3 del av kronehøyde. 

 

Flere epidemiologiske studier har vist en varierende forekomst av erosjon, for eksempel har 

prevalensen hos barn variert fra 27 til 64 prosent i det permanente tannsettet. Årsaken til dette 

kan være ulike registreringsmetoder og kriterier (Shaw L 1999). Bruk av ulike 

graderingssystemer samt ulik subjektiv klinisk vurdering, vil gi ulikt graderingsresultat av den 

samme erosjonen eller tannslitasjen. De to nevnte graderingssystemene (kliniske  

indekser) er eksempler på dette. Dette fører til at det kan være vanskelig å si noe sikkert om 

forekomsten. 

 

Forekomst av erosjoner 

 
Fortidsmennesket hadde en lineær tannslitasje. Det vil si at tennene ble slitt omtrent like mye 

gjennom hele livet. Det moderne menneskets tannslitasje skjer ved ulike hendelser i livet i 

ulike perioder. Det viser seg at det er mindre sammenheng mellom tannslitasje og alder nå 

enn hos våre forfedre (Solheim T., 1988). Dette kan blant annet være fordi maten vi spiser er 

blitt mykere. Dentale erosjoner ble allerede rapporter tidlig i det nittende århundre (Royston 

S.,1808). Siden den gang har både incidens og prevalens av dental erosjoner blitt hyppig 

rapportert. Incidens defineres i følge Odontologisk Ordbok, skrevet av S. Edward, som antall 

nye sykdomstilfeller som oppstår i en befolkning i løpet av et bestemt tidsrom. Prevalensen 

defineres, i følge den samme ordboka, som forekomsten av en bestemt sykdom i en 

befolkning på et bestemt tidspunkt. Det er rapportert en økende forekomst av erosjoner, særlig 

i den vestlige delen av verden (Nunn 1996).  



 

Fra en randomisert undersøkelse av voksne i aldersgruppene 26-30 år og 46-50 år viste det 

seg at mellom 8 og 13 prosent har minst en facial flate med erosjoner som involverer dentin. 

30 til 43 prosent har 3,1 til 3,9 tenner som hadde okklusale lesjoner inntil dentin. Linguale 

erosjoner ble kun funnet i 2 prosent av tilfellene (ten Cate JM og Imfeld T, 1996).  I en annen 

studie fra Sveits ble 391 voksne undersøkt i sitt eget hjem. Denne studien viste at i 

aldersgruppen 26-30 år hadde 7,7 prosent erosive lesjoner på faciale flater inntil dentin, og 

29,9 prosent hadde lesjoner på okklusalflater inntil dentin. I aldersgruppen 46-50 år var det 

henholdsvis 13,2 prosent og 42,6 prosent som hadde erosjoner på facialflaten og 

okklusalflaten hvor dentin var involvert (Lussi A og medarbeidere, 1991). 

 

Den første nasjonale undersøkelse av dentale erosjoner ble utført i Storbritannia i 1993 hvor 

17 061 barn deltok. Over halvparten av 5-og 6-åringer hadde erosjoner. 25 prosent hadde 

dentin involvert i det primære tannsettet. I aldersgruppen 11 år og eldre, hadde nesten 25 

prosent erosjoner. 2 prosent av disse hadde erosjoner inntil dentin i det blandede tannsettet 

(National Survey of Child Dental Heath, O’Brien M. Children’s  

 

Dental Health in the United Kingdom, 1993).  I en prevalensstudie av 1 035 tilfeldig utvalgte 

14-åringer i Liverpool ble det registrert 30 prosent erosjonsskader med involvert dentin på 

incisale flater. Erosjonsskadene med involvert dentin lokalisert på okklusale- og linguale 

flater var i studien 8 prosent (Shaw L og Smith A, 1994). 

 

 Studier foretatt de siste årene viser følgende: 

 
Alder (år) % affisert  Evidens 
1−4 20,0 UK Todlers Survey*1 

4−5 38,0 Millward et al. *2 

5−6 52,0 UK Child Dental Health Survey*3 

11 25,0 UK Child Dental Health Survey*3 

11− 14 57,0 Bartlett et al. *4 

26− 30 30,0 Lussi et al.*5 

45 − 50 42,6 Lussi et al.*5 

 

Tabell 1: Studiene viser prosent andeler av individer med dental erosjoner i forskjellige 

aldersgrupper i de siste tiårt (1;Hinds K og medarbeidere., 1995,  2;Millward A og 



medarbeidere,1994, 3;O’Brien M. 1994, 4;Bartlett DW og medarbeidere,  1998, 5;Lussi A og 

medarbeidere, 1991.) 

 

Mye tyder på at prevalensen av erosjon er stadig økende, særlig blant ungdom. I en tysk 

studie publisert i 2001 kommer det fram at prevalensen blant 11-16 åringer var nesten 

fordoblet fra perioden 1989 til 1999. Forholdsvis fra 18 til 32 prosent (Ganss og 

medarbeidere, 2001). Det foreligger ingen publiserte epidemiologiske studier om forekomst 

av erosjon fra Norge som kan avkrefte eller bekrefte teorien om økning i erosjonsskader i 

forhold til tidligere. 

 

 

 

 

 

Ulike årsaker til erosjoner 

 
Beskyttende faktorer: 

Når det gjelder biologiske faktorer spiller saliva en svært sentral rolle. Salivas flow rate og 

bufferkapasitet har stor betydning. Saliva har også en reparativ rolle ved å bidra med 

mineraler og organisk materiale som fyller mikroskopiske defekter dannet av erosive 

prosesser (Gedalia og medarbeidere, 1991). Spyttkjertelens funksjon som kan påvirkes av 

medikamenter, strålebehandling og lignende er av betydning. I tillegg spiller pelikkeldannelse 

på tannoverflaten samt dental- og bløtvevsanatomi også en rolle. En studie gjort av Pati og 

medarbeidere viste at alle de sure drikkene i forsøket de gjorde økte dentinpermabiliteten ved 

å fjerne ”smearlayer” og ”smearplugs”, og at sure drikker er i stand til å påvirke den 

biologiske beskyttelsen samt lage erosive lesjoner. I dette forsøket ble det i tilegg pusset med 

tannbørste slik at abrasjon her også er av betydning for resultatet (Pati og medarbeidere, 

2003).  Tenner med mineraliseringsforstyrrelser er mer utsatte sammenlignet med ”friske” 

tenner fordi de inneholder større andel proteiner og mindre andel mineraler. Et slikt forhold 

gir syren mindre uorganisk materiale og jobbe med, og dermed en hurtigere progresjon i 

tannslitasjen. (Pediatric Dentistry-A clinical approach, kap. 14, side 273, 2001, G. Koch, S. 

Poulsen,). 

 



Indre påvirkning: 

Spiseforstyrrelsen bulemia nevrosa med hyppige oppkast, men også gastro-oesophageal reflux 

kan føre til uttalte erosjoner.  

 

Ytre påvirkning: 

Adferd er en viktig faktor når det gjelder utviklingen av erosjoner. Det å sippe i seg en sur 

drikke eller bruke sugerør vil påvirke hvilke tenner som er i kontakt med syren (Millward og 

medarbeidere, 1997; Edwards og medarbeidere, 1998). En studie av Johansson viste at 

dersom man holdt en drikk lenge i munnen, var alvorlighetsgraden av erosjoner større enn om 

de ikke gjorde det. Frekvensen på syreinntaket samt mengden var også av betydning 

(Johansson og medarbeidere, 2002).  

 

 

Når det gjelder kjemiske faktorer er flere in vitro og in situ studier gjort på både dyr og 

mennesker. Flere studier har evaluert det erosive potensialet på ulik mat og drikke (Miller, 

1907; Restarski og medarbeidere, 1945; Miller, 1952; Holloway og medarbeidere, 1958;  

Stephan 1966; Rytömaa og medarbeidere,1988; Beiraghi og medarbeidere, 1989; Meurman 

og medarbeidere, 1990; Lussi og medarbeidere, 1993; Mistry og Grenby, 1993; Sorvariet og 

medarbeidere, 1994; Grando og medarbeidere, 1996; Sorvari og medarbeidere, 1996; 

Maupomèog medarbeidere, 1998; Edwards og medarbeidere, 1999).  I alle disse artiklene 

hevdes det at en drikks erosive potensial ikke bare er avhengig av pH, men også av 

bufferkapasitet og drikkens evne til å binde eller frigjøre kalsium.  

 

 

Brus- og juicekonsumet 

 
Norge er nummer 2 i Europa når det gjelder forbruk av leskedrikker. Vi heller i oss 110-120 

liter brus og 30 liter juice per hode hvert år. De siste 20 årene har melkeforbruket gått ned og 

Coca Cola er nå like billig som melk. Skrukork er tannhelsemessig ugunstig. Den finnes ikke 

bare på brusflasker, men også på ulike juicekartonger. Før drakk man gjerne opp alt innholdet 

med en gang, men nå kan en åpnet flaske eller kartong vare i mange timer. Hvis man stadig 

tar små slurker, slik unge gjerne gjør, får man en konstant lav pH- verdi i munnen.  

 

Oversikt over liter melk per person per år: 



 

Produkt 1958 1983-1985 1992-1994 1996-1998 2002-2004 
H-melk 164,2 112,4 35,4 28,2 23,8 
Lett melk Var ikke i produksjon 8,1 64,7 55,1 55,4 
Skummet melk 3,6 25,7 23,2 17,9 Foreligger ikke 
 

 

 

Tabell 2: Viser at melkeforbruket har gått drastisk ned de siste åra.  Dette har nok 

sammenheng med at juice- og mineralvannkonsumet har økt. Tallene er hentet fra 

www.ssb.no (statistisk sentralbyrå).  

 

 

 
Figur 1: Forbruk av brus liter pr. person. Hentet fra UNESDA-CISDA, Bryggeriforeningen.no, 2003 
 



Denne årsstatistikken fra 2003 viser at nordmenn dette året fikk i seg gjennomsnittelig 113 

liter brus per person. Dette gir oss en tredjeplass på verdensbasis. 

 
Figur 2: Forbruk av brus liter pr. person. Hentet fra BROMs omsetningsstatistikk, 

Bryggeriforeningen.no 2004 

 
 

I 2004 kan vi se at det gjennomsnittelige årsforbruket per nordmann har gått ned med 3 liter 

fra 2003.  

 

 
 

Modifisering av sure drikker 

 
 Når man vet årsaken, har man straks et bedre utgangspunkt for å stanse utviklingen. Det er 

derfor gjort en rekke forsøk hvor man har modifisert ulike drikkevarer som finnes på 

markedet.  

 

Kalsium-, fluorid- og fosfatinnholdet kan trolig redusere omfanget og alvorlighetsgraden av 

erosjoner (Hughes og medarbeidere, 1999; West og medarbeidere, 1999; Hunter og 

medarbeidere, 2002; Hannig og medarbeidere, 2004; Willumsen og medarbeidere, 2004; Attin 

og medarbeidere, 2005). Type syre er en annen avgjørende faktor. Sitronsyre har vist å ha det 

mest alvorlige demineraliseringspotensialet. Denne syren er i stand til å binde mineraler i 

apatitten som kalsium (Attin og medarbeidere, 1997; Attin og  

 



medarbeidere, 2005).  Malinsyre blir regnet som forholdsvis lite erosiv sammenlignet med 

andre typer syre i drikke (Hughes og medarbeidere, 2000). Erosjonsskadene som er nevnt her, 

har i likhet med lignende type forsøk dannet grunnlaget for en nytenkning der forebyggelse av 

erosjoner står i fokus. 

 

I et forsøk av Hughes og medarbeidere sammenlignet de ulike syrekonsentrasjoner med ulik 

pH og så på hvordan interaksjoner mellom disse faktorene bidrar til erosjoner.   

Drikker med lav pH og høy syrekonsentrasjon ga høyest erosiv effekt, mens drikker med høy 

pH og lav syrekonsentrasjon ga motsatt resultat. Malinsyre viste en signifikant lavere erosiv 

effekt på emaljen enn melke- og sitronsyre ved høy pH. Tilsetting av 0,0198 g/100ml  Ca2+ til 

syrene var nok til å reduseren den erosive effekten. Hypotesen for virkningsmekanismen er at 

ved erosjoner frigjøres Ca2+ fra emaljen eller eventuelt dentinet. Denne løses i tillegg til den 

allerede oppløste kalsiumen i saliva og kan binde H+ i syren. Likevekten vil ikke forskyves 

og frigjøring av Ca2+ fra emaljen reduseres (Hughes og medarbeidere, 2000).  I en artikkel av 

Jensdottir og medarbeidere i 2005 ble erosjonspotensialet på 16 drikker fra det islandske 

marked testet, hvorav 3 av disse er modifisert. I dette forsøket ga tilsetning av kalsium og 

fosfat i de eksperimentelle drikkene effekt på deres kritiske pH verdier. 

 

Laboratorie- og kliniske forsøk har vist at erosjoner i emaljen ikke bare fører til irreversibelt 

tap av emaljen, men også en oppmykning av emaljeoverflaten (ten Cate og Imfeld, 1996; 

Imfeld, 1996). Denne emaljen fjernes lettere ved fysisk abrasjon enn normal emalje (Davis og 

Winter, 1980). Dybden på den myke sonen er avhengig av eksponeringstid, men når et platå 

på rundt 4-5 mikrometer (Eisenburger og medarbeidere, 2000). Et forsøk utført av Hughes og 

medarbeidere i 2002 viser at mykning på grunn av solbærjuice tilsatt kalsium var ikke 

signifikant forskjellig fra vann. Dette tyder på at modifisering av drikkevarer ikke bare kan 

være med på å minske erosjoner, men også mykningsgraden av emaljen. 

 

Edwards og medarbeidere gjorde i 1999 et forsøk med formål  å måle begynnende pH på flere 

tilgjenglige drikker og kartlegge deres bufferkapasitet. Resultatene viste at pH var  

 

lavest for karboniserte drikker og høyest for mineralvann uten CO2. In vitro hadde ren 

fruktjuice signifikant større bufferkapasitet enn andre drikker tatt med i forsøket. Fruktbaserte 

karboniserte drikker har et mer erosivt potensial enn andre karboniserte drikker. Forsøket 

viste at drikker uten fruktsmakstilsetning, men med karbon har betydelig mindre 

bufferkapasitet enn andre smakstilsatte drikker. 



 

 

Formålet med forsøket 
De siste årene er det lansert noen nye drikkevarer fra det norske marked som presenteres som 

modifiserte (med kalsium og bruk av lavsyre) i forhold til de tidligere kjente sure juicene. 

Produktinformasjonen gir tydelig inntrykk av at de er mer tannvennlig i forhold til syreskader. 

Vann med og uten kullsyre har lenge vært å finne både på det norske og det internasjonale 

markedet. I de siste årene er også disse blitt ”modifisert” og selv flaskevann uten kullsyre er 

tilsatt smak og søtningsstoffer. Formålet med denne undersøkelsen var og teste pH og erosivt 

potensiale til noen ”modifiserte” juicer og drikker og sammenligne disse med velkjente ikke 

modifiserte drikker. 

De siste året er det blitt lansert en del nye drikkevarer på det norske markedet, som er med på 

å danne grunnlaget for denne pilotstudien. Nora kom på markedet i 2005 med ”Nora Eple 

Lavsrye” og ”Nora Eple”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Materiale og metode 

 
Til forsøket ble følgende produkter tatt med: 

• Nora Eple Lavsyre 

• Nora Eple 

• Olden* 

• Olden Markjordbær* 

• Olden Skogsbær* 

• Bonaqua Lemon* 

• Imsdal Solbær/Sjasmin* 

• TINE Eplejuice 

• Nora Appelsin Med Kalsium 

• Nora Appelsin 

• TINE Appelsinjuice 

• TINE Lettmelk 

• Coca Cola 

• Coca Cola Light 

• TINE Grapefrukt 

• TINE DUS (Appelsin) 

• HCl  0,01M 

 

Tabell 3: Viser oversikten på produktene. 

 

 

Tannmateriale: 

9 kutenner ble brukt i dette forsøket. Hver tann ble pusset i 2 minutter med vannbasert 

pimpstein og gummikopp, deretter ble de delt i 4 biter. Sirkulært formede tapebiter ble klippet 

ut ved hjelp av hullmaskin. En tapebit ble festet på emaljeoverflaten på hver av  

 

 

tannbitene for å isolere et vindu. Deretter ble tennene lakkert med Gosh Nail Laquer 

neglelakk.  

 



36 tannbitene ble rengjort før plassering i hvert sitt beger med natriumhypokloritt og deretter  

destilert vann. Tennene ble så vasket i 20 % etanol for så igjen å bli skylt med destilert vann.  

 

pH måling og kalsiumanalyse: 

Alle drikkene, bortsett fra de fem merket med*, ble sentrifugert før kalsiummålingene for å 

skille ut fruktkjøtt og annet tilsetningsstoff fra væsken. pH ble målt med elektronisk pH 

måler. Løsninger med kjent pH (4,0 og 7,0) ble brukt som standard. pH ble målt i de aktuelle 

drikkene før og etter sentrifugering. 

 

Tannbitene ble så lagt i 12 minutter i 3 ml av de forskjellige produktene, som vist i 

produktoversikten. Produktene var på forhånd blandet med 0,3 ml lathanum (10% CaCl i 5% 

HCl). Etter 12 minutter ble tannbitene fjernet og løsningene ble filtrert med Whatmen® 0,4 

µm.   

 

Kort om Atomic-Absorption Spectroscopy: 

Maskinen vi brukte til måling av kalsiuminnholdet var Atomic-Absorption Spectroscopy 

(AA). Denne utnytter absorpsjonen av lys for å måle konsentrasjonen av gass-fase-atomer. 

Prøvene er som regel i liquid- eller solidform. For å kunne måle konsentrasjonen, må de 

analytiske atomer og ioner fordampes i en flamme. Atomer absorberer ultrafiolett eller synlig 

lys og gjør en overgang til et høyere elektronisk energi nivå. Den analytiske konsentrasjonen 

er bestemt ut i fra summen av absorpsjonene.  Konsentrasjons målingene bestemmes vanligvis 

fra en ”working curve” etter kalibrering av instrumentet med standarder av kjente 

konsentrasjoner. Vi kalibrerte maskinen med løsninger med følgende kalsiuminnhold: 0 mg/l, 

1 mg/l og 5 mg/l. 
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Figur 3: Skjematisk av AA eksperiment.  
Foto hentet fra http://elchem.kaist.ac.kr/vt/chem-ed/spec/atomic/aa.htm 
 

 

 
 

Figur 4: Flamme Atomic- Absorption Spectroscopy 
Foto hentet fra http://elchem.kaist.ac.kr/vt/chem-ed/spec/atomic/aa.htm 

 

 

En ”working curve” er et plot av analytiske signaler (instrumentet eller detektor respons) som 

en funksjon av en analytisk konsentrasjon. Dette plotet oppnås ved målinger av signaler fra 

serier av standarder av kjente konsentrasjoner. ”Working curve” brukes til å bestemme 

konsentrasjonen av en ukjent prøve. 

http://elchem.kaist.ac.kr/vt/chem-ed/spec/atomic/graphics/aa.jpg


 
 

 

Figur 5: Eksempel på en “working curve”.  
Foto hentet fra  http://elchem.kaist.ac.kr/vt/chem-ed/data/wcurve.ht
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Resultater 
 

pH målinger: 

 

Usentrifugert: 

 

Produkt Gjennomsnitt: Standaravvik:
Nora  Eple Lavsyre: 4,10 ±0,01 
Nora Eple 3,68 ±0,21 
TINE Eplejuice 3,83 ±0,01 
Nora Appelsin Med 
Kalsium 4,08 ±0,01 
Nora Appelsin 3,98 ±0,02 
TINE Appelsinjuice 4,00 ±0,03 
TINE Lettmelk 6,74 ±0,00 
CocaCola 2,61 ±0,23 
CocaCola Light 3,03 ±0,05 
TINE Grapefrukt 3,56 ±0,04 
TINE DUS 4,29 ±0,01 
HCl 0,01 M  1,52 ±0,00 
Olden Uten Kullsyre 5,84 ±0,01 
Olden Dråpe Skogsbær 2,89 ±0,00 
Olden Dråpe Markjordbær 2,83 ±0,00 
Bonaqua Silver Lemon 3,16 ±0,00 
Imsdal Solbær og Sjasmin 3,29 ±0,00 

 

 

Tabell 4: Det ble utført fire pH-målinger for hvert produkt. Gjennomsnittsverdier og 

standaravvik er vist i tabellen. 

 

 

 

 

 

Sentrifugert: 

 

Produkt Gjennomsnitt: Standaravvik:
Nora  Eple Lavsyre: 4,12 ±0,00 



Nora Eple 3,70 ±0,07 
TINE Eplejuice 3,86 ±0,00 
Nora Appelsin Med 
Kalsium 4,10 ±0,00 
Nora Appelsin 3,99 ±0,01 
TINE Appelsinjuice 4,06 ±0,04 
TINE Lettmelk 6,75 ±0,02 
CocaCola 2,87 ±0,01 
CocaCola Light 3,09 ±0,00 
TINE Grapefrukt 3,65 ±0,01 
TINE DUS 4,32 ±0,02 
HCl 0,01 M  1,52 ±0,00 

 

Tabell 5: Det ble utført fire pH-målinger for hvert produkt. Gjennomsnittsverdier og 

standaravvik er vist i tabellen. 

 
 

Ettersom løsningene tilsatt lathanum skulle sentrifugeres før kalsiummåling, valgte vi å måle 

pH i produktene både sentrifugert og usentrifugert. Vi fikk noe forskjell i målingene, men 

disse var svært små. Det ser ikke ut til at sentrifugering har noe innvirkning på hvert enkelt 

produkts pH. 

 

”HCl 0,01M ”og ”Tine Lettmelk” er tatt med i forsøket som en kontroller. ”HCl” viste en 

gjennomsnittelig pH på 1,52. Dette er den lavest pHen i forsøket. ”Tine Lettmelk” viste en 

gjennomsnittelig pH på 6,74. Dette er den høyeste pHen blant produktene tatt med i forsøket. 

”Olden Uten Kullsyre” er valgt som en kontroll til de kullsyrefrie vannproduktene tilsatt 

aroma. 

  

”Nora Eple Lavsyre” viste en litt høyere pH (0,42) sammenlignet med ”Nora Eple”. 

  

Ser vi bort i fra kontrollen ”HCl” og ”verstingen” ”Coca Cola”, kom overraskende ”Olden 

Dråpe Markjordbær” og ”Olden Dråpe Skogsbær” dårligst ut ved pH-målingene. 

 

 

 

 

 



Kalsiummålinger: 

 

Produkt 

Gjennomsnitt 
FØR tannbit 
(mg/l): 

Standaravvik 
FØR  
(mg/l): 

Gjennomsnitt 
ETTER 
tannbit 
(mg/l): 

Standaravvik 
ETTER 
(mg/l): 

Differanse 
(mg/l): 

Nora Eple Lavsyre 40,09 ±0,07 41,81 0,76 1,72 
Nora Eple 38,15 ±0,48 43,83 0,96 5,69 
HCl 0,01M 0,29 ±0,17 18,93 5,81 18,64 
Bonaqua Silver Lemon 2,40 ±0,04 5,54 1,46 3,15 
Nora Appelsin 50,61 ±0,60 53,83 0,34 3,26 
Tine Appelsinjuice 60,60 ±0,07 61,92 1,85 1,33 
Olden Uten Kullsyre 6,03 ±0,01 5,69 0,12 -0,34 
Olden Dråpe 
Markjordbær 6,38 ±0,45 11,68 1,86 5,31 
Coca Cola 10,81 ±0,13 14,39 2,96 3,58 

 

Tabell 6: Denne tabellen viser gjennomsnittverdier, standaravvik og differanser på 

kalsiumanalyser, før og etter at tannbitene har lagt 12 minutter i de forskjellige drikkene. 

 

”Tine Appelsin”, ”Nora Appelsin” og ”Nora Eple Lavsyre” er de tre produktene med høyest 

kalsiuminnhold, mens ”Bonaqua Silver Lemon”, ”HCl 0,01M” og ”Olden Uten Kullsyre” er 

de produktene med lavest kalsiuminnhold, før utført forsøk. 

 

Andel kalsium løst i produkt: 

Tabell 6 viser differansen mellom gjennomsnittelig kalsiuminnhold i de forskjellige 

produktene før og etter at tannbitene har vært i produktene i 12 minutter. 

 

Kontrollen ”HCl 0,01M” viser klart den høyeste differansen, og har dermed frigjort mest 

kalsium fra tannbitene. ”Nora Eple” har frigjort nest mest kalsium. Mens ”Olden Dråpe 

Markjordbær” kommer på en overraskende tredjeplass. ”Coca Cola” er nummer fire i rekken, 

men frigjør mye mindre kalsium enn ”Olden Dråpe Markjordbær” og ”Nora Eple”. 

 

 

 

 

 

 



Diskusjon  

 
Ikke overraskende hadde ”Nora Eple Lavsyre” en høyere pH enn ”Nora Eple”. Den 

inneholder 100 % juice, og er ikke tilsatt sukker. Den er laget av en sort epler med høyere pH 

enn sorten ”Nora Eple” er laget av. Hvilket slag epler det er snakk om, vil ikke Nora ut med 

grunnet fare for konkurranse (Personlig meddelelse fra Robert Rønning, informasjonssjef i 

Stabburet). Dette kan tyde på at Nora har funnet en sort epler som har høyere pH enn den de 

tidligere benyttet i sine juiceprodukter. I følge våre pH målinger ser det ut til at Tine har 

funnet en eplesort hvor pHen ligger mellom ”Nora Eple” og ”Nora Eple Lavsyre”. Tine 

ønsker heller ikke å kommentere epletype de har brukt, utover at de har en egen juicetype med 

eplemerket Tyrol. 

 

”Nora Appelsin” viser en gjennomsnittelig pH svært lik ”Tine Appelsinjuice”. ”Bonaqua 

Silver Lemon” har en gjennomsnittelig pH noe lavere enn ”Nora Appelsin” og ”Tine 

Appelsinjuice”. Alle disse tre produktene inneholder sitronsyre. 

 

”Olden Uten Kullsyre” har en pH på 5,84. Med tanke på at ”Olden uten Kullsyre” er lansert 

som naturlig kildevann, er dette noe lavt. Rent vann er nøytralt, og vil normalt ha en pH på 

7,0. I følge produsenten er vannet blitt tappet i sin naturlige tilstand fra Josteddalsbreen 

Nasjonalpark. Sur nedbør kan derfor ha påvirket produktets pH. Svært overraskende er det at 

”Olden Dråpe Skogsbær” og ”Olden Dråpe Markjordbær” har en mye lavere pH enn ”Olden 

Uten Kullsyre”. ”Olden Dråpe Markjordbær” har en pH som ligger nesten like lavt som 

”verstingen” ”Coca Cola”. ”Olden Dråpe Markjordbær” og  

 

 

”Olden Dråpe Skogsbær” inneholder begge sitronsyre, mens ”Coca Cola” og ”Coca Cola 

Light” begge inneholder fosforsyre. 

 

Hanning og medarbeidere utførte et forsøk med 8 forskjellige syrer med følgende formål: ”å 

kvantifisere demineralisering av emaljeprøver etter syre eksponering av kalsium- og 

fosfatmåling på grunn av bestemte syrer etter kort tids eksponering”. I forsøket ble det erosive 

potensialet av sitronsyre, melkesyre, malinsyre, tartaric syre, fosforsyre, oxalicsyre, aceticsyre 

og HCl testet. Forsøket viste at ulik syre ga ulik erosiv karakter på emaljen. Studien 

konkluderte med at under kottidseskponering av emalje til ulike syrer ved konstant pH, er den 



erosive effekten hovedsakelig bestemt av pH og type syre, og ikke bare av andelen titrerbar 

syre eller konsentrasjonen av en bestemt syre. De ulike syrene i forsøket ble alle titrert mot 

NaOH for å kartlegge hvor mye OH-  som måtte til for å nøytralisere de ulike syrene. 

Sitronsyre trengte 275 NaOH/l syre ved pH 2,0. Ved pH 3,0, trengte sitronsyre 5,3 NaOH/l 

syre. Dette var mer enn fosforsyre som ved pH 2,0 trengte 27,0 NaOH/l syre, og ved pH 3,0 

1,4 NaOH/l syre. Dette vil i praksis si at sitronsyre vil frigjøre flere OH- grupper per liter syre 

enn fosforsyre. Resultatet er av praktisk betydning ettersom hydroksylapatitt inneholder en 

OH- -gruppe (Hanning og medarbeidere, 2004). 

 

I et forsøk utført av T.H Grenby, ble forholdet mellom pH og oppløsning av emalje brukt til å 

bestemme det erosive potensialet av de ulike drikkene (T.H. Grenby , 1996). En økning i pH 

førte til binding av kalsium- og fosfatsalter, og dermed en reduksjon i det erosive potensialet 

av drikkene (M. Tanaka og medarbeidere, 2000; J.H. Meurman og medarbeidere, 1990; M. 

Finke og medarbeidere, 2000; M. Finke og medarbeidere, 2001; J.A. Hughes og 

medarbeidere, 1999; N.X. West og medarbeidere, 1999). 

 

Produktene vi valgte ut til kalsiummålingen var basert på det målet vi hadde for forsøket. 

”Nora Eple” og ”Nora Eple Lavsyre” ble valgt for å kartlegge om det var noe forskjell i erosiv 

effekt. ”HCl 0,01M” plukket vi ut som en kontroll. ”Coca Cola” ble valgt fordi denne som 

regel blir koblet som en ”versting” i sammenheng med erosjoner. ”Tine Appelsinjuice” og 

”Nora Appelsin” ble tatt med fordi disse inneholder sitronsyre. Denne syren kommer i de 

fleste forsøk dårligst ut i sammenheng med erosiv effekt. ”Olden  

 

Dråpe Markjordbær” ble plukket ut på grunn av sin lave pH, og ”Olden Uten Kullsyre” ble 

valgt som en kontroll. ”Bonaqua Silver Lemon” ble valgt for sammenligning med ”Olden 

Dråpe Markjordbær”.  

 

”Olden Uten Kullsyre” har i følge produsenten 6,0 mg/l kalsium. Vi fikk i gjennomsnitt 6,03 

mg/l kalsium. Dette gir en differanse på 0,03 mg/l.   

 

Magesyre, som i hovedsak inneholder HCl, er mer erosiv enn drikker som inneholder fosfor- 

eller sitronsyre (Bartlett et al., 1996).  

 



En studie utført av M.E. Barbour og medarbeidere, hvor emalje eksponeres for sitronsyre sees 

endringer i emaljens hardhet ved pH mellom 2,30 og 6,30 (M.E. Barbour og medarbeidere, 

2003). 

 

”Nora Eple Lavsyre” hadde en høyere pH enn ”Nora Eple”. Sammenligning av disse to 

produktene viser at jo høyere pH, jo mindre mg/l kalsium ble frigjort fra tannen. 

 

”Olden Uten Kullsyre” gav et resultat på -0,34 mg/l kalsium. Dette kan tyde på en 

forurensning eller at tanna har tatt opp kalsium fra ”Olden Uten Kullsyre”-løsningen. 

Sammenlignet med ”Olden Dråpe Markjordbær” ser vi at jo høyere pH, jo mindre frigjøring 

av kalsium fra tannen. Til tross for at ”Nora Eple” har en gjennomsnittelig høyere pH enn 

”Olden Dråpe Markjordbær”, frigjør ”Nora Eple” mer kalsium enn ”Olden Dråpe 

Markjordbær”. ”Coca Cola” har en gjennomsnittelig noe lavere pH enn ”Olden Dråpe 

Markjordbær”. Til tross for dette frigjorde ”Olden Dråpe Markjordbær” mer kalsium enn 

”Coca Cola”. ”Nora Eple” har en gjennomsnittelig høyere pH enn ”Coca Cola”. ”Coca Cola” 

hadde altså lavest pH, og frigjorde mer kalsium enn ”Nora Eple”. 

 

”Nora Appelsin” hadde en gjennomsnittelig pH som var noe lavere enn ”Tine Appelsinjuice”. 

”Tine Appelsinjuice” frigjorde mindre kalsium enn ”Nora Appelsin”. ”Coca Cola” har en 

gjennomsnittelig lavere pH enn ”Nora Appelsin”. ”Coca Cola” frigjorde mer kalsium enn 

”Nora Appelsin”. ”Bonaqua Silver Lemon” hadde en  

 

gjennomsnittelig pH som var lavere enn ”Tine Appelsinjuice” og ”Nora Appelsin”. ”Bonaqua 

Silver Lemon” frigjorde mer kalsium enn ”Tine Appelsinjuice” og Nora Appelsin”. 

 

Pellikelens tykkelse varierer på ulike steder i munnen. Den er tynnest palatinalt i overkjevens 

front og tykk lingualt i hele underkjeven. Det er mest erosjoner der pellikelen er tynnest. 

Pasienter som danner en tykk pellikel har større motstand mot erosjoner. Urea innholdet i 

saliva er ulikt for individer med mye og lite erosjoner. Det antas å være en faktor som 

påvirker pellikel og plaquedannelse (G.maupomé og medarbeidere, 1998).  Ettersom vi har 

utført et in vitro studie, er slike biologiske faktorer ikke tatt hensyn til. Det samme gjelder 

faktorer som bevegelse av tunge og lepper samt salivas sammensetning og flow rate.  

 

In situ defineres ifølge Odontologisk Ordbok av S.Edward som ”på stedet”. Det vil si at 

dersom et førsøk for eksempel gjøres i munnhulen, gjøres det in situ. In vitro defineres av den 



samme ordboken som ” i laboratorieforsøk”. Når det gjelder forskjell på in vitro og in situ 

forsøk, viste Hughes og medarbeidere at solbærjuicen benyttet i forsøket hadde større effekt 

på emaljetap in vitro enn in situ. Dette kan forklares med markert økt kontakttid mellom 

drikke og emalje in vitro. Samtidig vil vi ha en mangel på beskyttende og reparative prosesser 

in vitro sammenlignet med in situ forsøk (Hughes og medarbeidere, 1999). Ettersom vi gjør et 

in vitro forsøk, kan effekten og kalsiumtapet de utvalgte produktene gir, være mindre i 

munnhulen.  

 

Bovine tenner er mer tilgjengelig enn humane tenner. Sammensetningen av bovin emalje er 

mindre variable enn humane tenner. Dette vil gi mindre variasjon mellom de ulike prøvene 

(Mellgerg og Loertscher, 1974). Bovine emalje er mer porøs enn human emalje.  

 

Dette fører til raskere diffusjonsrate og lesjonsdannelse (Emunds og medarbeidere, 1988). 

Primær emalje fra både humane og bovine tenner utvikler karies lesjoner in vitro  

 

hurtigere enn emalje fra permanente tenner (Feather Stone og Mellberg, 1981). Den porøse 

emaljen vil i praksis tilsi at liggetid for en tannbit i et produkt vil, for å oppnå  

samme effekt, være kortere enn for humane tenner. Den negative konsekvensen av den porøse 

emaljen er at forsøkene i mindre grad vil være overførbart til humane tenner. Det er umulig å 

si om kuene i mindre grad kan ha vært utsatt for faktorer som kan ha redusert 

kalsiuminnholdet i emaljen. Dette kan føre til ulike resultater. Det er derfor vi har foretatt fire 

kalsiummålinger per produkt. Til tross for dette vil en pilotstudie som dette gi oss en viss 

indikasjon på hvordan emaljen reagerer på ulike produkter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Konklusjon 
 

Resultatene fra denne in vitro undersøkelsen viste en sammenheng mellom pH i drikkene og 

frigivelse av kalsium fra tannen. Men det var ingen proporsjonal sammenheng mellom 

endring i pH verdi og kalsiumfrigivelse. F.eks er pH forskjellen mellom ”Nora Eple Lavsyre” 

og ”Nora Eple” bare 0,42, mens forskjellen i kalsiumfrigivelse er vel 3 ganger så stor. Vi fant 

i hovedtrekk at jo lavere pH, jo høyere frigjøring av mg/l kalsium fra tannen. To produkter 

avviker fra denne sammenhengen. Det er dermed en sammenheng mellom lav pH og drikkens 

erosive effekt. ”Olden Dråpe Markjordbær” som ved sammenligning med ”Coca Cola” frigjør 

mer mg/l kalsium til tross for høyere pH. Det andre produktet er ”Bonaqua Silver Lemon” 

som frigjorde mindre kalsium enn ”Nora Appelsin” til tross for lavere pH. Disse avvikene 

skyldes trolig at ulike syrer har ulik erosiv effekt. ”Olden Dråpe Markjordbær” og alle 

appelsinjuicene inneholder sitronsyre, mens ”Coca Cola” inneholder fosforsyre. Sitronsyre, er 

sansynligvis en mer erosiv syre enn fosforsyre. Dette kan nok være hovedårsaken til fravikene 

vi refererer til. 

 

Modifisering av juicene med kalsium og bruk av ”lav syre eple” synes å ha en gunstig effekt. 

Modifisering av ”flaskevann” med smaksstoffer synes å være uheldig med tanke på erosivt 

potensialet. Dette kan skyldes at disse produktene også er ”modifisert” også med sitronsyre. 
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