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INTRODUKSJON

Nanoteknologi er et populært forskningsfelt som vokser raskt. Et kjennetegn ved
nanoteknologien er at en ved å endre et materiale til å bli størrelsesmessig veldig lite, kan
observere, studere og benytte seg av de nye egenskapene som oppstår ved materialet. Typisk
for nanoteknologi er også bruken av nanopartikler grunnet partiklenes allsidighet. Det er for
eksempel mulig å designe nanopartikler slik at de kan penetrere utvalgte biologiske barrierer,
avhengig av hvor små eller store partiklene fremstilles. Bruken av nanopartikler har også blitt
introdusert som en ny strategi for forebygging og behandling innen odontologi [1, 2].
Liposomer er biokompatible nanopartikler med utallige muligheter. Flere tidligere utførte
studier demonstrerer liposomenes potensiale i de intraorale omgivelsene. For å unngå
problemer som ofte assosieres med behandling i munnhulen, som for eksempel saliva
«clearance» og ujevn fordeling av medikamenter [3-5], kan det være nyttig å undersøke
liposomer og deres kliniske potensiale nærmere.
I dagens samfunn er syreskader på tennene et økende problem. Erosjoner sees uavhengig av
pasientenes alder, og det foreligger i dag en trend hvor yngre pasientgrupper viser en mer
uttalt grad av erosjoner enn hva som tidligere ble observert [6]. For å sikre en god behandling,
og for å hindre utvikling av syreskadene, er det viktig å utrede de bakenforliggende årsakene.
Dette kan dog være vanskelig, da årsakene ofte er multifaktorielt betinget. I tillegg kan
årsakene i noen tilfeller være vanskelige å eliminere og det er ikke alltid de oppdages før
skaden har utviklet seg til å bli av betydelig omfang. Det finnes i dag få produkter som gir god
og langvarig beskyttelse mot syreskader og det er derfor viktig å forske videre på utvikling av
midler som kan beskytte tannens overflate mot syrer.
Flere in situ og in vivo studier indikerer at pellikelen til en viss grad kan beskytte emaljen mot
både erosiv demineralisering [7, 8] og abrasjoner [9]. Den naturlige pellikelen på
emaljeoverflaten utøver altså under normale forhold en naturlig beskyttelse både mot
kjemiske og mekaniske utfordringer. Liposomer kan formuleres slik at de likner pellikelens
proteinglobuli, og på denne måten kan det tenkes at liposomer kan utøve en beskyttende
effekt på tannoverflaten.
Ved å kapsle inn og administrere legemidlene direkte på emaljeoverflaten for behandling av
eller beskyttelse mot eventuell patologi, kan man også tenke seg at den farmakologiske
effekten av det innkapslede virkemiddelet vil øke. Hvis liposomene kan retinere på overflaten
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i en lengre periode og «lekke ut» virkestoffet over tid, vil dette gi en forlenget virkeperiode.
Tanken er at man da kan oppnå effekt selv om man reduserer mengde og konsentrasjon av
legemiddelet og dette kan føre til at eventuelle bivirkninger trolig kan reduseres. For å bedre
den orale helsen hos utsatte individer, samt tilby et bredere utvalg av forebyggende
behandlingsmetoder, kan nanoteknologi muligens være med på å forme en fremtidig
forebyggende behandling innenfor odontologien som det er viktig å se nærmere på.
Gjennom denne masteroppgaven var det ønskelig å gjøre nettopp dette. Masteroppgaven
består av to hoveddeler, der del én består av innledende kunnskap som er relevant for emnet,
mens det i del to er beskrevet in vitro pilotforsøk som er gjennomført.
Kan nanopartikler feste seg til tannoverflaten? Dette spørsmålet ble undersøkt nærmere i den
første delen av forsøkene. I disse forsøkene ble liposomenes adhesjon til emaljeoverflater
visualisert/analysert ved bruk av ulike metoder og måleinstrumenter: atomic force microskop
(AFM), skanning elektronmikroskop (SEM) og white light interferometer (WLI). Videre var
det ønskelig å undersøke om liposomene kunne ha syrebeskyttende effekt. Del to hadde derfor
til hensikt å se nærmere på liposomenes effekt på erosiv demineralisering.
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1. BAKGRUNN

1.1 EMALJE
Tannemaljen er det ytterste mineraliserte vevet som dekker tannens krone, og er ved normale
forhold i konstante interaksjoner med de andre komponentene i munnhulen.
Emaljen er et sammensatt materiale som består av både en organisk og en uorganisk del. Den
organiske komponenten består av ulike emaljeproteiner, mens den uorganiske komponenten
hovedsakelig består av hydroksylapatitt [10, 11, 12]. Ved erupsjon av tannen har emaljen
nådd sine endelige konsentrasjoner med 95% mineraler og 5% vann og organisk materiale
(regnet av tannemaljens vekt) [12].
Normal, frisk emalje består av krystaller av hydroksylapatitt som er så tett pakket at emaljen
får et translusent, glass-liknende utseende. Tannens gulhvite farge er derfor et resultat av at
dentinets farge skinner gjennom den overliggende emaljen. Emaljekrystallene er arrangert i
prismekrystaller og interprismekrystaller. Det er variasjoner hva gjelder krystallpakkingen
relatert til forskjellige anatomiske strukturer i og på overflaten til emaljen. Der
prismekrystallene møter interprismekrystallene vil man få en forskjellig orientering, hvilket
gir grunnlaget for små interkrystalline rom mellom hver krystall [10, 12, 13]. Disse
interkrystalline rommene er fylt med vann og organisk materiale. De interkrystalline
rommene former til sammen et fint nettverk av diffusjonsveier som ofte refereres til som
mikroporer eller prismeskjeder i emaljen. Tilstedeværelsen av denne organiske komponenten
legger til rette for diffusjonsprosessen inn og ut av emaljen, og modifiserer mineralfasens
reaksjoner mot faktorer fra munnhulen [12].
Når tannen har eruptert og emaljen befinner seg i det orale miljøet, gjennomgår
emaljeoverflaten en konstant transformering. Emaljen regnes derfor å være i en dynamisk
forandring til alle tider [12].
Ved nøytral pH består tannemaljen av omtrent 90% fosfat og omtrent 10% kalsiumioner.
Emaljens overflate består altså av både kationer og anioner, men uttrykker i hovedsak negativt
ladde fosfatgrupper på overflaten som de positivt ladde kalsiumionene binder seg til [14].
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1.2 SALIVA
Human saliva produseres hovedsakelig fra de tre store, parvise spyttkjertlene glandula parotis,
glandula submandibularis og glandula sublingualis. I tillegg finnes det en rekke små
spyttkjertler i overflaten av buccal-, palatinal- og labial mucosa, for eksempel i tungen, i det
sublinguale området og i den retromolare regionen [15].
Spyttkjertlene er enten serøse eller mukøse. De serøse kjertlene danner et tyntflytende sekret,
mens de mukøse spyttkjertlene danner et mer slimaktig sekret. Det finnes også kjertler som er
blandede, enten seromukøse eller mukoserøse spyttkjertler. De tre store spyttkjertlene nevnt
over er henholdsvis serøs, seromukøs og mukoserøs [16].

Saliva har en rekke funksjoner. Den beskytter slimhinner og tenner mot mekaniske, kjemiske
og infeksiøse skader og angrep. Saliva virker «smørende», slik at det blant annet blir lettere å
tygge, svelge og tale. Subjektive plager som kan oppstå ved lav salivasjon vil derfor være såre
slimhinner, svelge- og taleproblemer og tørre, sprukne lepper og slimhinner. Også for
smakssansen er saliva essensiell. Et tegn på dårlig salivasjon kan derfor være endret
smaksopplevelse.

Salivas «flow» hjelper til med å fjerne matrester, bufre syrer som produseres av bakterier i
munnhulen og remineralisere begynnende karieslesjoner. På denne måten vil saliva kunne
motvirke karies, og hos personer med lav salivasjon vil man derfor kunne se en økt
kariesaktivitet. Dersom salivasjonen er redusert, vil man klinisk kunne se et uvanlig
kariesbilde med for eksempel ringkaries og cervikale karieslesjoner.

Ved å inneholde enzymer, immunglobulin A, laktoperoksidase og histatiner virker saliva også
antimikrobielt. Dersom salivasjonen er redusert vil man hyppigere kunne se soppinfeksjoner.
Også i fordøyelsessystemet utgjør saliva en sentral funksjon ved at det tjener som bærer av
næringsstoffer og fordøyelsesenzymer.
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Figur 1: Oversikt over salivas komposisjon og funksjoner (basert på oversikter fra [15]).

Som nevnt over finnes det både subjektive og objektive symptomer på en lav salivasjon. For å
kunne behandle munntørrheten, er det derfor viktig å utrede årsaken. Årsaker til munntørrhet
er mange, og kan for eksempel oppstå i forbindelse med bruk av medikamenter, behandling
mot kreft, lokale sykdommer, autoimmune sykdommer, infeksjoner, hormonelle tilstander,
metabolske forstyrrelser, neurologiske tilstander og arvelige tilstander. Dersom det ikke er
mulig å endre den bakenforliggende grunnen til munntørrheten, er det dog viktig å sette i gang
tiltak for å forebygge karies, ha hyppige kontroller hos tannhelsepersonell og å gjøre
tilstanden mest mulig komfortabel for pasienten. Dette kan gjøres ved å stimulere sekresjonen
av saliva eller ved bruk av kunstig saliva.
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Hyposalivasjon defineres som en objektiv, målbar nedsatt spyttsekresjon. For å kunne sette
denne diagnosen må både ustimulert- og stimulert saliva måles [17, 18]. Normalt vil voksne
ha en ustimulert salivasjon på omtrent 0,30 mL/min (normalvariasjon 0,25-0,35 mL/min).
Hyposalivasjon regnes da som under 0,10 mL/min. Dersom det foreligger en lav variasjon, vil
salivasjonen være på 0,10-0,25 mL/min. Resultatene fra en test av den stimulerte salivasjonen
vil normalt være rundt 2,0 mL/min (normalvariasjon 1,0-3,0 mL/min). Hyposalivasjon regnes
da som under 0,7 mL/min, og resultater på 0,7-1,0 mL/min vil regnes som lav variasjon [17,
18].

1.3 PELLIKEL
Tannoverflaten er alltid dekket av en acellulær proteinrik film, kalt pellikelen. En kontinuerlig
strøm av saliva fra spyttkjertlene blir sekretert inn i munnhulen. Proteiner, peptider, lipider og
andre makromolekyler fra saliva er komponentene som sammen bygger opp pellikelen. Deler
av cellevegger fra døde bakterier og mikrobielle produkter har også blitt identifisert [19].
Formasjonen av en pellikel er en dynamisk prosess som starter med adsorpsjon av single
peptider og proteiner til en ren tannoverflate [7].
I den initielle fasen av pellikeldannelsen er det en momentan adsorpsjon av proteiner fra
saliva grunnet elektrostatiske krefter mellom ladete makromolekyler og fosfat- og
kalsiumioner i apatittoverflaten. I tillegg til de elektrostatiske kreftene, vil også van der Waals
krefter og hydrofobiske interaksjoner sørge for at proteinene i saliva festes til tannoverflaten. I
ettertid vil pellikelen videredannes/modnes ved at proteiner interagerer med andre proteiner,
samt at single proteiner, proteinaggregater og andre molekyler adsorberer til pellikelen.
Sistnevnte kommer hovedsakelig fra saliva, men kan også ha opphav fra gingivalvæsken,
blod, bakterier, mukosa eller mat og drikke [7].
Pellikelen dannes på tannoverflaten i løpet av minutter til timer, og man kan ifølge Hannig et
al. observere en pellikel på 10-20 nm tykk i løpet av ett minutt. Innen et døgn kan pellikelen
vokse og bli mellom 0,01 og 0,1 µm tykk.
Som nevnt innledningsvis, indikerer flere in situ og in vivo studier at pellikelen til en viss
grad kan beskytte tannemaljen mot initiell erosiv demineralisering [7, 8]. Ut i fra disse
studiene gir pellikelen en tydelig hemmende effekt på syre-relaterte endringer i emaljen under
erosjonsprosessen, som for eksempel mineraltap, reduksjon i hardhet og økning i
overflateruhet.
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Pellikelen beskrives som en semipermeabel membran som regulerer og modifiserer
tannoverflatens demineraliseringsprosess [7, 20, 21]. Pellikelen reduserer og hemmer
demineralisering av emaljen når den utsettes for syre, men den forhindrer ikke endringene i
emaljen som er assosiert med syrepåvirkning fullstendig. Pellikelen kan altså ikke beskytte
tannoverflaten mot ekstreme og repeterte syrepåkjenninger.
Demineraliseringen av tannoverflaten er avhengig av diffusjon av syre, H+-ioner, gjennom
pellikelen eller at demineraliseringen finner sted etter en (delvis) oppløsning av pellikelen på
grunn av store syrepåkjenninger. Da pellikelen har en nettverkliknende struktur, vil den ikke
hindre direkte kontakt mellom syre og tannoverflate. Til tross for dette, kan pellikelen
allikevel redusere umiddelbar interaksjon mellom syre og tannoverflate. Proteiner som er
absorbert i pellikelen virker muligens som en buffer ved at de binder H+-ioner eller syre [20].
I tillegg er pellikelen viktig også for adhesjon av bakterier til tannoverflaten.

Figur 2: Illustrasjon av in vivo emaljeoverflate (tegnet i dataprogrammet «Paint»).

Side 11 av 72

1.4 TANNSLITASJE
Begrepet tannslitasje beskriver alle typer non-kariøse tap av tannsubstans og er en
multifaktoriell tilstand [19, 22, 23, 24]. Tannslitasje og tap av tannsubstans er problematisk
med tanke på den orale helsen, blant annet fordi det ofte er utfordrende å forebygge, i tillegg
til at det kan gi en økt risiko for utvikling av karies for eksempel grunnet eksponert dentin
og/eller en økt mengde plakkretinerende elementer [23, 25].

1.4.1 EROSJON
Ved et kariesangrep har vi kjemisk oppløsning av dentalt hårdvev grunnet bakterielle syrer
produsert i biofilmen på tannoverflaten. Erosjoner derimot, er definert som oppløsning av det
dentale hårdvevet grunnet syrer som blir introdusert til munnhulen, men med andre opphav
enn bakterier [19]. Dentale erosjoner kan gi tap av tannsubstans alene, men et surt miljø kan
også øke hastigheten og alvorlighetsgraden av annen patologisk tannslitasje.

Hos voksne mellom 18 og 88 år beskrev Lussi og medarbeidere at prevalensen på erosjoner
varierer mellom 4 og 82%. Hos unge mellom 9 og 17 år så man hos 11-100% av de
undersøkte pasientene tegn på syreskader. I følge forskningsgruppen er det også vist at menn
har mer tannslitasje i form av erosjoner enn kvinner. Forskningsgruppen studerte også
lokaliseringen av syreskader, og kom frem til at okklusale tannflater dominerte (særlig
underkjevens første molar), etterfulgt av tannflatene til overkjevens fortenner. Orale
syreskader ble hyppigst sett på incisiver og hjørnetenner i overkjeven [6].

De viktigste syrerelaterte årsakene til dentale erosjoner kan deles inn i tre hovedgrupper. Den
første er ekstrinsisk syre, som vil si syre som har sitt opphav utenfor kroppen. Eksempler på
ekstrinsiske syrer er sure drikker og sur mat. Intrinsiske syrer er den andre gruppen, og
omfatter syrer som stammer fra kroppen. Disse syrene er gjerne relatert til
refluksproblematikk, oppkast og liknende. Den tredje gruppen omfatter erosjoner som skyldes
«miljøfaktorer», som for eksempel svømmebasseng, batterifabrikk og jobb som vinsmaker.
Det er den ekstrinsiske og intrinsiske syren som utgjør hoveddelen av årsakene, men de
miljørelaterte årsakene kan også spille en rolle dersom de utgjør en stor del av pasientens
hverdag.
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Som nevnt innledningsvis, er erosjoner multifaktorielt betinget og det er viktig å utrede
årsaken for å kunne forebygge og legge til rette for en adekvat behandling. Det er flere
faktorer, både i saliva og i maten/drikken, som er med på å bestemme det erosive potensialet.
Dette kan blant annet være pH, bufferkapasitet, samt innhold av fosfat og/eller kalsium.
Yoghurt og yoghurtdrikker med lav pH har for eksempel et lite erosivt potensiale da de
inneholder mye kalsium.

Total mengde syre og type syre bør vurderes ved utredning av syreskader. Sitronsyre har et
høyere erosivt potensiale enn hva syrer som malinsyre og fosforsyre har. Følgelig vil for
eksempel appelsinjuice som inneholder sitronsyre ha et høyere erosivt potensiale enn Coca
Cola som inneholder fosforsyre, til tross for at pH målt i Coca Cola er lavere enn pH i
appelsinjuice.

Atferdsfaktorer er også viktige å utrede ved funn av dentale erosjoner. Både inntaksfrekvens,
teknikk, renhold og livsstil har mye å si for det erosive potensialet. Dersom inntaksfrekvensen
er hyppig, vil saliva sjelden oppnå nøytral pH og tennene vil stadig eksponeres for et surt
miljø. Teknikker som bruk av sugerør og rask svelging vil gjøre at tennene eksponeres mindre
for syren. Det erosive potensialet vil også kunne reduseres dersom munnen skylles med vann
eller melk etter inntak av sure produkter. En «sunnere livsstil» med hyppig inntak av frukt og
grønt, sure juicer og energidrikker er også en atferd mange utøver i dagens samfunn, men som
kan være med på å gi økt risiko for dentale erosjoner.

Biologiske faktorer som salivasjon, pellikel, dental anatomi og okklusjon, samt fysiologiske
bløtvevsbevegelser er også av betydning for den eksentriske syrens skadepotensiale.
Salivamengde, samt salivas kvalitet, sammensetning og bufferkapasitet er avgjørende.

Hva gjelder pellikelen, er trolig både tykkelse, sammensetning og diffusjonsegenskaper av
betydning. Pellikelen bidrar til redusert mineraltap under eksponering for syre i initiell fase.
Pellikelen har en bedre effekt ved erosjon av emalje i forhold til ved erosjon av dentin [26].
Det har vært foreslått at tykkelsen og pellikelens beskyttende egenskaper påvirker graden av
erosjon [27], men denne hypotesen er ikke understøttet av eksperimenter [28]. Til tross for
dette er det funnet overraskende store variasjoner i den beskyttende effekten mellom individer
[29, 30]. Den beskyttende effekten til pellikelen varer i midlertid kun en kort tid, da store
deler av pellikelen fjernes under syreeksponering. Det er kun basallaget som er gjenværende,
Side 13 av 72

og den beskyttende effekten er av den grunn tilnærmet borte [28, 31].

1.4.2 ATTRISJON OG ABRASJON
Attrisjon er definert som fysisk slitasje eller tap av tannsubstans grunnet kontakt mellom
tannflater på antagonister. Dette kan for eksempel være tannflater som gnisser mot hverandre.
Karakteristisk er antagonistiske flate fasetter med skarpe kanter [32].

Abrasjon er definert som fysisk slitasje eller tap av tannsubstans grunnet en mekanisk prosess
fra et fremmedlegeme eller objekt. Etiologien er multifaktoriell og skyldes ofte mer enn én
mekanisme. Etiologiske faktorer er orale hygieneprodukter som tannbørste, tannstikker,
abrasiver i tannpasta og liknende, vaner/uvaner som for eksempel å tygge på hårnåler, penner
eller yrkesrelatert eksponering til visse abrasive partikler [32].
Defektenes morfologi kan være enten diffus eller lokalisert, avhengig av den dominerende
faktoren. Kileformete defekter i gingivalnivå tilskrives som oftest abrasjon. Slitasjen kan også
skyldes tygging av mat. Vevstapet er lokalisert på incisal- og/eller okklusalflatene og
avhenger da av graden av abrasjon på individets diett [32].
«Abfraction» er fysisk slitasje eller tap av tannsubstans som et resultat av strekk- eller
skjærespenninger i emalje-cementgrensen. Dette provoserer frem mikrofrakturer i emalje og
dentin (utmattelses-/tretthetsslitasje). «Abfraction» skyldes stor okklusal belastning og finner
sted på et annet sted enn det stedet som belastes. Typisk sees denne typen slitasje i den
cervikale emaljen [23, 32, 33].
I mange tilfeller er det vanskelig å fastslå den største årsaken til tannslitasje og/eller evaluere
samspillet mellom de forskjellige slitasjemekanismene. Det er imidlertid en enighet om at
interaksjoner mellom mekanisk og erosiv slitasje er den viktigste årsaken til tannslitasje in
vivo [34].
Med unntak av det basale laget, fjernes pellikelen ved syreeksponering, og pellikelens
syrebeskyttende effekt er da tapt [34]. For å kunne vite om pellikelen beskytter mot gjentatt
erosjon og abrasjon, er det viktig å kartlegge hvor raskt den beskyttende effekten er reetablert.
In vitro tester indikerer at en signifikant beskyttende effekt er tilstede etter to minutters
salivaeksponering for dentin og etter en time med salivaeksponering for emalje [35].
I følge Hannig et al. ser det ut som at pellikelen har noe resistens mot pussing [9].
Det ble rapportert at pussing med hydrert alumina eller saliva/silica «slurry» ga et tynt
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pellikellag på emaljen [9, 36], og Hannig [9] foreslo at dette laget kunne modifisere slitasje.
Pussing med disse abrasivene ga ingen signifikant slitasje på emalje, og denne hypotesen bør
derfor også testes på myk, erodert emalje [34].
Funnet som omhandler at pussing fjerner den ytre delen av pellikelen [9] underbygger
forslaget om at pussing rett før inntak av mat eller drikke, muligens reduserer pellikelens
beskyttende effekt mot erosjon [34, 37].
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1.5 NANOPARTIKLER
Nanopartikler defineres oftest som partikler som består av et lite antall atomer, og er
størrelsesmessig mellom 1 og 100 nanometer i en av sine dimensjoner [38]. Definisjonen er
imidlertid ikke fullstendig og partiklene kan klassifiseres på grunnlag av ulike kriterier som
for eksempel kjemisk komposisjon, organiske substanser og partiklenes opprinnelse. Dette er
grunnen til at partikler med størrelser på alt fra 1 til 1000 nm har blitt definert som
nanopartikler [38, 39].

1.5.1 NANOPARTIKLER OG BRUKSOMRÅDER

1.5.1.1 Nanopartikler til medisinsk bruk
Ulike systemer innen nanoteknologi er blant annet tatt i bruk innenfor terapi og behandling av
oral cancer [40]. En rekke metoder er klinisk godkjent for behandling av kreft, mens det per
dags dato også er flere lovende metoder som foreløpig er under utprøving gjennom kliniske
studier og forskjellige typer forsøk. Bruk av nanopartikler i kreftbehandling gir blant annet
muligheten for økt effektivitet og toleranse av medisinene som gis. I tillegg brukes
nanopartiklene til å effektivt kunne frakte virkestoffer, nukleinsyrer og MR-kontrast til
målstedet i organismen [40].

Behandling av en rekke krefttyper, slik som for eksempel oralt plateepitelkarsinom, avhenger
av hvilket stadium kreftsykdommen befinner seg i. Tidlige stadier behandles ofte ved
kirurgisk fjerning eller stråleterapi alene, mens det ved senere stadier ofte kreves behandling
som inkluderer både kirurgisk fjerning og/eller stråleterapi i tillegg til kjemoterapi [40, 41].
De mest kjente brukte kjemoterapeutika er cisplatin (CDDP) og fluorouracil (5-FU) [40, 42,
43, 44]. Kjemoterapeutika gir en rekke bivirkninger, samt «multi-drug» resistens (MDR),
hvilket medfører en dårlig terapeutisk respons i flere tilfeller [40, 41]. Bivirkningene som
følger med bruken av kjemoterapeutika skyldes uspesifikk distribusjon av virkestoffet og
varierer fra pasient til pasient, samt type behandling (som for eksempel varighet, dose og
middel). Kjemoterapeutikumet cisplatin har blant annet viktige bivirkninger som inkluderer
nefrotoksisitet, neurotoksisitet og gastrointestinal toksisitet [40, 45]. «Multi-drug» resistens
(MDR) bidrar også til kjemoterapeutisk toksisitet, da friske celler blir eksponert for det
frigitte medikamentet. Målet om å overkomme begrensningene ved kjemoterapeutika, har ført
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til en økt satsing på systemer som er basert på nanoteknologi. Metoder med nanopartikler har
vist både høy bærekapasitet for virkestoffer/medikamenter og stedsspesifikk akkumulering av
medikamentet i tumorene.

Flere prekliniske studier som involverer transport av kjemoterapeutika basert på
nanopartikler, rapporterte høyere oppløselighet av medikamentet, økte sirkulasjonstider av
medikamentet og en høyere effektivitet sammenliknet med konvensjonelle, frie
medikamentformuleringer. Nanopartikler har blitt rapportert som passende bærere av
kjemopreventive forbindelser, nukleinsyrer og diagnostiske midler, både i tilfeller hvor målet
er diagnostikk så vel som terapeutisk behandling [40].

En rekke nanopartikkel-systemer har blitt klinisk godkjent for behandling av visse typer kreft.
Krefttyper hvor disse systemene er adekvate behandlingsmetoder er blant annet kreft i
ovariene og brystkreft med metastaser. Flere andre systemer går for øyeblikket gjennom
kliniske studier. Per dags dato er dog ingen av de nanopartikkel-baserte terapisystemene
adekvate for behandling av plateepitelkarsinomer i hode- og nakkeregionen («Head and neck
squamous carcinoma», HNSCC) [40].

1.5.1.2 Behandlingsmekanismer ved nanopartikler til medisinsk bruk
Nanopartiklenes allsidighet gjør det for eksempel mulig å designe nanopartikler slik at de kan
penetrere biologiske barrierer som tidligere har hindret effektiviteten av nanopartikkel-basert
administrering av legemidler. [40]. De første nanopartiklene som ble laget med hensikt å
brukes i nanomedisinen, akkumulerte passivt i tumorer grunnet økt permeabilitet og
retensjonseffekt, omtalt i artikkelen til Marcazzan et al. som EPR [40, 46]. Den økte
permeabiliteten og retensjonseffekten skyldes det faktum at svulsters blodforsyning blant
annet karakteriseres av større endotel-fenestrasjoner enn det som sees i normalt epitel.
Fenestrasjoner er dannelser av nye åpninger [47]. Dette vil tillate en økt passiv diffusjon av
nanopartiklene inn i tumoren. Til tross for dette er det en varierende grad av økt permeabilitet
og retensjonseffekt mellom de forskjellige typene av kreftsvulster, og dette vil følgelig
påvirke i hvor stor grad nanopartiklene transporteres til svulsten og dermed også deres effekt
[40, 46].
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Forbedring i målrettingen mot ulike typer svulster fant sted da andregenerasjons nanopartikler
med komponenter for aktiv målretting og stimulusresponderende frigjøring ble dannet [4].
Ingen av disse nanopartiklene er imidlertid godkjent av verken FDA («Food and Drug
Administration», helsemyndighet for medisinsk forsøk) og/eller EMA («European Medicines
Agency», Det europeiske legemiddelbyrå). Tredjegenerasjons nanopartikler inneholder
bestanddeler som kan samhandle med endotelet slik at nanopartikler i neste steg kan frigis
direkte inn i tumorens interstitium (bindevevsdrag) [40, 48].

1.5.1.3 Andre bruksområder
Nanopartikler er i tillegg studert til bruk innenfor oljeindustrien. Anvendelse av silikananopartikler for økt oljeutvinning er en av flere teknologier hvor nanopartikler muligens kan
være egnet. Ved bruk av nanopartikler utforskes avanserte mekanisme for mobilisering av
olje, og dermed økt oljeutvinning ved bruk av nanopartikler [49]. Det er imidlertid diskutert i
hvilken grad nanopartiklene er stabile, særlig over lengre tid. Pettersen et al. har utført ulike
undersøkelser av flere forskjellige typer nanopartikler med formål å brukes for økt
oljeutvinning. Basert på resultater av stabilitetsstudier gjort av gruppen, konkluderer de blant
annet med at umodifiserte former av de to studerte typene nanopartikler ikke vil holde seg
stabile over lengre tid ved reservoarforhold [49].
Nanopartikler til bruk som merking av injeksjonsvann for oljebrønner har også blitt studert.
Commarieu og medarbeidere har gjennom sin forskning foreslått en ny metode for å studere
et fast medium, som for eksempel et oljereservoar [50]. Metoden går ut på at en
injeksjonsvæske med nanopartikler som virkestoff, er tenkt å diffundere gjennom et fast,
aktuelt medium. På den måten kan man inkorporere sporstoffer som i ettertid kan detekteres
ved hjelp av ett eller flere signaler [50]. Nanopartiklene vil med andre ord kunne tenkes å
virke som en slags sporingsenhet.
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1.5.2 LIPOSOMER
Navnet liposom stammer fra de to greske ordene «lipos» og «soma» som betyr henholdsvis
«fett» og «kropp» [51]. Et liposom er en mikroskopisk vesikkel, en kuleformet nanopartikkel,
som består av en vandig kjerne omsluttet av et eller flere lag med fosfolipider. De
kuleformede nanopartiklene kan fylles med ulike vandige eller fettløselige substanser.
Liposomer er av den grunn ideelle transportører av blant annet medisinske virkestoffer ved
legemiddeladministrering [51, 52].

Figur 3: Illustrasjon av dobbeltmembran og et liposom.
(Figurer hentet fra nettsiden: http://lipolife.co.uk/lipsomes-vs-micelles/, 2016 All rights reserved)

Fosfolipider er amfifile. De har et «hode» som er vanntiltrekkende (hydrofilt), og to
fettløselige «haler» som er vannavstøtende (hydrofobe) [51, 53]. Når fosfolipidene utsettes for
vandige omgivelser, vil de hydrofobe «halene» rettes mot hverandre for å unngå det vandige
miljøet og danne et hydrofobt midtsjikt. Overflatene på den doble membranen er derimot
hydrofile fordi de vannløselige delene vender ut mot omgivelsene og inn mot lumen [51, 53].
De hydrofobe «hodene» danner hydrogenbindinger med vannmolekylene. Den hydrofobe,
lipide dobbeltmembranen vil danne en lukket sfære, et liposom, for å fullstendig utelukke
vannet fra sine hydrofobe «haler» [51].
Liposomer kan formuleres slik at de likner pellikelens proteinglobuli [14]. På denne måten
kan liposomene feste til tannoverflaten hvor de i teorien kan etterlikne, tilføre eller bli en del
av den naturlige pellikelen. Ved å feste til tannen, vil liposomene dermed gi emaljeoverflaten
en økt beskyttelse ved at laget med liposomer muligens kan redusere frekvensen av kontakt
tannoverflaten har med syren, øke resistensen til tannvevet og på den måten redusere graden
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av tannslitasje. Liposomene kan også tenkes å endre forutsetningene for akkumulering av
bakterier på tannoverflaten, og på den måten påvirke utviklingen av karies [14].
Gjennom økt kjemisk beskyttelse, kan liposomer muligens også brukes til forebyggende
behandling av en rekke andre patologiske tilstander i munnhulen. Liposomer kan muligens
beskytte tannen kjemisk ved å ha en funksjon som bærere av forskjellige medikamenter og
aktive farmakologiske substanser. Avhengig av virkestoffet, kan liposomer formodentlig
brukes profylaktisk (for eksempel ved inkorporering av fluorid) eller til terapeutisk
behandling (for eksempel ved inkorporering av klorhexidin). Det er for eksempel gjort studier
hvor liposomer har blitt brukt i forbindelse med legemiddeladministrering til oral mukosa for
behandling av orale ulcerasjoner [54-57]. Andre konsepter hvor liposomer har blitt brukt til å
levere antimikrobielle substanser, som for eksempel triclosan og klorhexidin, har vist at
liposomer også kan brukes til behandling mot orale bakterier [58-60].

Ved å administrere legemidlene direkte til emaljeoverflaten for behandling av eller
beskyttelse mot eventuell patologi, kan man øke den farmakologiske effekten av det
innkapslede virkemiddelet samtidig som eventuelle bivirkninger trolig kan reduseres. For å
bedre den orale helsen hos utsatte individer, samt tilby et bredere utvalg av forebyggende
behandlingsmetoder, kan nanoteknologi muligens være med på å forme en fremtidige nonoperative behandlinger/forebyggende behandlinger innenfor odontologien. Liposomer regnes
som trygge i bruk ettersom de ikke trigger immunreaksjoner, er ikke-toksiske og
biokompatible [61].

Side 20 av 72

1.6 NANOPARTIKLER OG DET ORALE MILJØET

1.6.1. INTERAKSJONER MELLOM LIPOSOMER OG
HYDROKSYLAPATITT
En forskningsgruppe ved Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo publiserte i 2009 en
studie som undersøkte ulike faktorer som kunne tenkes å være viktig for interaksjonen
mellom liposomer og tannens hydroksylapatitt [62]. Hydroksylapatitt (HA) ble da brukt som
en modell på tannemalje. Variablene som ble undersøkt i dette in vitro forsøket var type
ladning på liposomene, hvilken type fosfolipid som var dominerende i de ulike liposomene,
typen og mengden av ladet lipid og til slutt i hvilken grad liposomene inneholdt kolesterol.
Resultatene viste at ladningen til liposomene var faktoren av størst betydning for
interaksjonen mellom liposomene og hydroksylapatitt. Positivt ladde liposomer adhererte
bedre i fosfatbuffer til HA ved pH 6.8-7 enn de negativt ladde liposomene. Forfatterne av
overnevnte studie konkluderte også med at positivt ladde liposomer med en mettet,
semisyntetisk fosfolipid-type kalt dipalmitoyl phosphatidyl choline (DPPC), var de mest
stabile ved lagring [62]. Stabilitet ved lagring kan tenkes å være av betydning dersom
liposomene skal kunne brukes klinisk på tennene i munnhulen.

1.6.2. INTERAKSJONER MELLOM LIPOSOMER OG
HYDROKSYLAPATITT I SALIVA
I det orale miljøet er situasjonen en annen. Saliva består av andre komponenter enn
fosfatbuffer. Liposomene vil derfor kunne tenkes å interagere helt forskjellig med tannemalje
eller hydroksylapatitt i munnhulen hvor det ikke er kun fosfatbuffer, men saliva som omgir
tannflatene som liposomene skal feste til.
I 2010 simulerte Nguyen og medarbeidere en bedre tilnærming til orale omgivelser ved å
undersøke salivas innflytelse på interaksjonen mellom liposomene og hydroksylapatitt [63].
I de nye studiene ble fosfatbuffer som tidligere hadde blitt brukt som medium, erstattet med
saliva fra glandula parotis. Det ble sett på utfelling i prøver som inneholdt saliva og positivt
ladde liposomer av DPPC/DOTAP-typen. DOTAP er forkortelse for 1,2-dipalmitoyl-3trimethyl-ammonium propane [63].
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For å måle grad av utfelling, ble det brukt turbidimetri. DPPC/DOTAP-liposomene i saliva
resulterte i en veldig grumsete løsning som hadde skilt seg i ulike faser etter kun 30 minutter.
Negativt ladde liposomer virket derimot å ha en mindre grad av utfelling, og utfelling blant
disse var avhengig av typen ladet lipid de inneholdt.

Det ble tilsatt pyrofosfat til løsningene med både positivt ladde liposomer og saliva, og
negativt ladde liposomer og saliva. I løsningen med de negativt ladde liposomene i saliva
observerte Nguyen og medarbeidere et markant fall i utfelling. Tilsetting av pyrofosfat i
salivaløsningen med de positivt ladde liposomene, ga derimot kun en liten reduksjon i
utfelling. Dette tydet på at kalsium muligens spiller en rolle i interaksjonen mellom de
negativt ladde DPPC/DPPA-liposomene og saliva. I denne studien ble det konkludert at det er
de negativt ladde DPPC/DPPA-liposomene som er best tilpasset bruk i munnhulen, da de ikke
reagerer med komponenter i saliva.

1.6.3. PEKTINKLEDDE LIPOSOMER
I en studie beskrevet i en artikkel publisert i 2011, undersøkte Nguyen og medarbeidere videre
om man ved å lage pektinkledde liposomer kunne fremme adhesjonen av liposomene til
tannemaljen [64]. Det ble preparerte tre ulike typer av polymeren pektin, hver av dem i to
ulike konsentrasjoner. De pektinkledde, positivt ladde liposomene ga gode resultater, mens
pektinkledning av de negativt ladde liposomene ga mangelfulle resultater.

1.6.4. «COATED» OG «UNCOATED» LIPOSOMER I SALIVA
In vitro adherering av pektinkledde og «uncoated» liposomer til human tannemalje i saliva,
ble sett på i en studie gjennomført i 2011 av Nguyen og medarbeidere [65]. Pektinkledde
liposomer ble først vist å adherere til HA i fosfatbuffer og saliva fra glandula parotis. Emalje
på tannkroner ble senere brukt for å undersøke adheransen av liposomene til tannemalje.
Emaljebiter ble dyppet i ulike liposomløsninger. «Uncoated» positivt ladde liposomer viste
størst grad av adheranse til emaljen i saliva fra glandula parotis. Interaksjonen ble videre testet
ved at emaljebitene ble utsatt for en flyt som skulle simulere salivasekresjonen. Resultatene i
studien indikerte at liposomene som var pektinkledde retinerte bedre til emaljeoverflatene ved
lengre tidsintervaller enn hva de negativt ladde liposomene som var «uncoated» gjorde.
Nguyen et al. konkluderte med at resultatene støttet hypotesen om at pektin kan føre til
forlenget adheranse av liposomer til tannoverflater [65].
Side 22 av 72

1.6.5. FLUORHOLDIGE NANOPARTIKLER
Fluorid er kjent for å være det mest effektive virkemiddelet ved non-operativ behandling av
karies, hovedsakelig ved å redusere demineralisering og øke remineralisering av dentalt
hårdvev [66].
Til tross for deres veletablerte kariesforebyggende rolle, er konvensjonelle fluoridprodukter
som tannpasta og skyllevann assosiert med en kort virketid i det orale miljøet grunnet den
konstante strømningen av saliva. Saliva gjør det derfor vanskelig å opprettholde kariostatiske
konsentrasjoner av fluorid i de orale væskene, hvilket kan være uheldig først og fremst for
pasienter med økt kariesrisiko [67, 68].
En studie som omhandlet remineraliseringseffekten til fluorider av lav konsentrasjon
konkluderte at effektiviteten av fluoridregimer er mindre avhengig av dosen, men avhenger
mer av behandlingens evne til å utnytte fluoridets effektivitet for remineralisering [69].
Ulike geler og lakker har blitt introdusert til det kommersielle markedet for å forlenge
kontakttiden fluorider har med tannoverflatene [70]. Disse metodene involverer dog
profesjonell applisering, og inneholder i tillegg en betydelig høyere konsentrasjon av fluorid,
hvilket gir en økt sjanse for overdrevent inntak av fluorider.
Andre fluorid-frigjørende formater er bioadhesive tabletter som har blitt utviklet for å frigjøre
fluor over lengre tid [71, 72]. Ved å bli applisert på oral mukosa, kan disse dosene forårsake
lokal irritasjon, i tillegg til at de ofte ikke er tolerert av pasientene.
Mer avanserte systemer, som for eksempel mikropartikler, har blitt undersøkt for kontrollert
administrering av fluorid. In vitro studier viste at biokompatible polymer-mikropartikler
kunne bli brukt som administreringsmetode for å øke retensjonen av fluorid i munnhulen og
promoterte frigjøring over lengre tid [73, 74].
Den fysiske størrelsen til partiklene spiller en rolle for retensjonen i munnhulen, da aksept og
etterlevelse fra pasientene avhenger av sensitiviteten og følelsen av å ha fremmedlegemer i
munnhulen og på slimhinnene. Av den grunn kan en tenke seg at det ville være fordelaktig å
bruke nanopartikler. Nanopartikler har også andre gunstige egenskaper, som for eksempel høy
overflate-volum ratio og evnen til å penetrere biofilm [75, 76], samt imiterer de biologiske,
orale prosessene [77, 78].
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I 2017 publiserte Nguyen et al. en studie hvor de utviklet fluorid-holdige nanopartikler til
bruk i munnhulen [67]. Nanopartiklene var basert på biopolymerene chitosan, pektin og
alginat. Prepareringen av nanopartiklene ble gjort ved tilstedeværelse av natriumfluorid (NaF)
som var den aktive ingrediensen. Deretter ble nanopartiklene evaluert med tanke på deres
evne til å innkapsle natriumfluorid samt deres evne til frigivelse.
Studiene viste at chitosan formet stabile, sirkulære nanopartikler med uniform størrelse ved
tilstedeværelse av NaF. Alginat og pektin derimot, var ikke i stand til å danne adekvate
nanopartikler. Kapasiteten på fluorid-ladningen ble observert å være 33-113 ppm. Det ble
observert en stabil økning i frigjøringen av fluorid for chitosan-nanopartiklene som ble
preparert i 0,2% NaF både ved en pH på 5 og 7. Etter 4 timer nådde de et maksimum for
frigjøring, og opprettholdt deretter dette nivået i minimum 24 timer [67].
Den lavkonsentrerte, men kontinuerlige frigivelsen av fluorid fra chitosan-nanopartikler, med
mulig fremmet frigjøring i syrlige miljøer, gjør at formuleringene som ble fremstilt i studien
til Nguyen og medarbeidere virker lovende i forhold til utviklingen av en beskyttende metode
mot karies [67].

1.6.6. LIPOSOMER OG MUNNTØRRHET
Adamczak og medarbeidere preparerte og testet ulike farmakologiske formuleringer med
tanke på deres potensielle lindrende effekt på munntørrhet [79]. Da mange av dagens
produkter kun lindrer pasientenes plager midlertidig, så forskningsgruppen ved det
Farmakologiske institutt, Universitetet i Oslo, nødvendigheten av nye formuleringer som har
evnen til å feste til den orale mukosa. Tanken var at den forlengede, fuktende beskyttelsen
kunne oppnås ved å kombinere mukoadhesive materialer med vesikler som kan frigjøre et
hydrerende medium fra sitt indre rom [79].
Tre forskjellige typer liposomer (positivt, negativt og naturlig ladet) ble kledd med fem ulike
typer polymerer. Partikkelstørrelser og zetapotensial ble så testet, før utvalgte positivt ladde
liposomer ble deponert på en negativt ladet mica overflate og avbildet ved bruk av atomic
force microscopy (AFM) [79]. Resultatene fra studien viste at ved å «coate» liposomene med
polymerer fikk man en signifikant økning i vannabsorpsjonskapasiteten til formuleringene.
Dette gjorde igjen formuleringene til et attraktivt valg hva gjelder hydrering av den orale
mukosa.
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1.6.7. LIPOSOMER OG SJÖGRENS SYNDROM
Lokal terapi med liposomer på spyttkjertler hos pasienter med Sjögrens syndrom har også blitt
undersøkt. Hofauer og medarbeidere utga i 2016 en artikkel som beskriver nettopp dette [80].
Sjögrens syndrom (SS) er en kronisk autoimmun sykdom som primært rammer spyttkjertler
og kjertler som står for tåresekresjonen. Tørr munn og tørre øyne er derfor dominerende
symptomer, men mer uklare plager som smerter i muskler og ledd er også relatert til
tilstanden [80, 81, 82].
Hofauer og medarbeidere undersøkte 50 pasienter diagnostisert med primær Sjögrens
syndrom (pSS) som hadde symptomer på munntørrhet [80]. Før behandling ble kliniske data
samlet inn. Sonografiske undersøkelser (medisinsk ultralyddiagnostikk) inkludert ARFI,
«acoustic radiation force impulse imaging», av glandula parotis og glandula submandibularis
ble også gjennomført [80, 83]. ARFI måler vevets stivhet, og jo høyere måleverdier, desto
høyere stivhet har vevet [84, 85, 86]. Både gl. parotis og gl. submandibualaris har blitt vist å
være signifikant stivere hos pasienter med pSS sammenliknet med spyttkjertler hos pasienter
som ikke oppfyller kriteriene til AECG, «the American-European Consensus Group», men
som allikevel har symptomer på tørr munn og/eller øyne [80, 86].
I tillegg ble subjektive symptomer evaluert ved hjelp av «visual analogue scales», VAS, og
pasientenes ustimulerte helsaliva ble målt. Etter en to måneders periode med lokal behandling
med liposomer, ble undersøkelsene gjennomført på nytt, og de subjektive og objektive
symptomene ble reevaluert.
Den lokale behandlingen bestod av en munnspray med liposomer som pasientene ble instruert
i å bruke fem ganger daglig. Etter en behandlingsperiode på to måneder, ble det observert en
signifikant nedgang i ARFI-verdiene i gl. parotis hos deltakerne. De submandibulære
kjertlene viste derimot ingen signifikant forskjell. Videre observerte Hofauer og medarbeidere
en signifikant reduksjon av pasientenes subjektive følelse av munntørrhet (p = 0.0001). De
seromukøse submandibulare kjertlene viste heller ingen forskjeller sammenliknet med de
serøse kjertlene tilhørende gl. parotis [80].
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1.6.8. LIPOSOMER OG BIOMINERALISERING
Fosfatidylserin er kjent for å øke biomineralisering, da det har egenskapene til å akkumulere
kalsiumioner. I en studie av Park et. al fra 2017, undersøker forfatterne effektene av
fosfatidylserin på odontogen differensiering og mineralisering av dentale, humane pulpaceller,
ved bruk av liposomer som inneholder fosfatidylserin [87]. Det ble funnet at fosfatidylserin
gradvis ble inkorporert i de humane pulpacellene for flere dager.
Resultatene i studien indikerer at liposomene som inneholdt fosfatidylserin kunne stimulere
dentinformasjon i dentale pulpa. Mineraliseringen ble også økt av fosfatidylserin. Park et al.
fant imidlertid at liposomene med fosfatidylserin hadde antydninger til å være cytotoksiske
ved høy konsentrasjon i et vekstmedium [87].
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2. IN VITRO PILOTFORSØK: ADHESJON AV UTVALGTE NANOPARTIKLER
TIL TANNEMALJE

2.1 INTRODUKSJON
Det foreligger studier hvor liposomer har blitt observert å feste til både hydroksylapatitt og
tannemalje. I denne delen av oppgaven var det derfor ønskelig å studere adhesjon av
liposomer på bovine tannemaljeoverflatene, og hvordan disse liposomene ble påvirket av
væskefylte miljøer som for eksempel saliva i bevegelse.
Til tross for flere studier av nanopartikler i det orale miljøet, er det ingen som tidligere har
undersøkt om liposomer kan ha en syrebeskyttende effekt. Det var av den grunn ønskelig å
utforske dette nærmere og se om liposomer applisert på tannoverflaten kunne utøve en
syrebeskyttende effekt på emaljen.
For å undersøke dette ble det gjennomført 3 ulike in vitro forsøk på fakultetets Kliniske
forskningslaboratorium, samt totalt 4 in vitro forsøk utført på SINTEF.

Først ble emaljeoverflatene undersøkt med og uten påføring av liposomer, ved bruk av ulike
visualiseringsmetoder og måleinstrumenter. Emaljeoverflatene ble også undersøkt etter at de
var eksponert for saliva over en lengre tid.
Deretter ble noen av tannprøvenes overflater behandlet med liposomer, før de så ble utsatt for
syrepåvirkning. Tannprøver uten overflatebehandling med liposomer ble også testet.
Sammenlikning ga grunnlag for å studere den tenkte beskyttelsesevnen til liposomene. Til
slutt ble det gjennomført et forsøk hvor det ble kontrollert at det var liposomene, og ikke
løsningen fosfatbufferen som liposomene ble oppbevart i, som ga en eventuell
syrebeskyttende effekt.
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2.2 MATERIALER OG METODE

2.2.1 TANNPRØVER
I in vitro og in situ studier er prøvelegemer laget av humane tenner å foretrekke, da dette vil
bidra til å gjøre studien mer klinisk relevant. Bovine tenner blir allikevel hyppig brukt, da
bruken av humane tenner bringer med seg visse ulemper og begrensninger.

Yassen og medarbeidere beskriver i sin litteraturstudie fra 2011 [88] følgende begrensninger
ved bruk av humane tenner i dentale forsøk:
1) Kvantitet og kvalitet. Humane tenner er ofte utfordrende å oppdrive i tilstrekkelige
mengder. Tennene har også ofte ikke tilstrekkelig kvalitet, da humane tenner i de fleste
tilfeller ekstraheres på grunnlag av diagnoser og dårlige prognoser, som for eksempel
omfattende kariesangrep og andre betydelige defekter.
2) Humane tenner er relativt små og har nokså kurvede overflater sammenliknet med for
eksempel bovine tenner. For noen studier som krever store, avflatede overflater kan dette
være en begrensende faktor.
3) Fokuset på etiske problemstillinger, samt bevisstheten rundt infeksjonsfare ved bruk i in
situ forsøk har økt.
4) En siste begrensende faktor som er nevnt i studien fra 2011, er bruken av biologisk
materiale fra donorer som kan være identifiserbart. Dette krever omfattende godkjenning før
det aktuelle forsøket kan igangsettes.

Bruken av bovine tenner innen odontologisk forskning har økt drastisk de siste 30 årene, og
har vært det vanligste substituttet for humane tenner i studier hvor tannprøver kreves. De
bovine tennene er ikke vanskelige å oppdrive i store kvantum og de har en jevnere
sammensetning enn hva de humane tennene har. De er også ofte i mye bedre tilstand da de
sjelden har karieslesjoner eller andre defekter som påvirker utfallet, i tillegg til at de bovine
tennenes overflater er større.
Kjemien og strukturen til de humane- og de bovine tennene er dog ikke identiske [88].
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2.2.1.1 Preparering av bovine tannprøver
Bovine tenner fra samme dyr ble oppbevart i rør med tymol, hvor biter fra samme tann ble
lagt i samme rør. Buccale flater fra bovine sentraler ble delt i fire deler ved bruk av sag med
vannkjøling. Tannroten og de palatinale flatene ble fjernet. Tannprøvene ble festet med den
buccale emaljesiden opp til hver sin glassplate med lim.

Bitene ble delt inn og nummerert på følgende måte:
- Bokstav: prøver med samme bokstav kom fra samme dyr
- Første tall: prøver med samme første tall kom fra samme tann
- Siste tall: prøvene fra samme tann som stammer fra samme dyr ble skilt fra hverandre ved å
ha ulike tall til slutt.

Figur 4: Illustrasjon av inndeling av prøvelegemer tegnet i dataprogrammet «Paint».

De kuttede kantene til prøvelegemene ble gjort mindre skarpe ved hjelp av et håndstykke og
pussediamanter, for å hindre at slipemaskinens papir skulle ødelegges raskt. Emaljeprøvenes
ytre lag ble slipt ved bruk av slipemaskin med vannkjøling. Alle prøvene ble slipt med papir
med en grovhet på først 2500, deretter papir med en grovhet på 4000, før alle overflatene til
slutt ble polert.
Prøvelegemene ble kontrollert i mikroskop for at det ikke var slipt gjennom emaljen til dentin.
Tannprøver med eksponert dentin på overflaten ble ekskludert. Prøvene ble skylt med
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destillert vann før de ble oppbevart i en tett, fuktig plastboks i kjøleskap, frem til
prøvelegemene ble brukt i forsøket. Tannprøvene som ble brukt i forsøk etter lengre
oppbevaringstid, ble først rengjort før ytterligere forsøk ble igangsatt.
For detaljert beskrivelse av prepareringen av de bovine tannprøvene, se protokoll i appendiks
på side 65.

Figur 5: Bildet til venstre ble tatt under preparering av tannprøver. Bildet til høyre illustrerer
eksempler på ferdigpreparerte prøvelegemer.
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2.2.2 VALG AV NANOPARTIKLER
Nanopartiklene som ble brukt i denne masteroppgavens pilotforsøk var av typen liposomer og
ble laget på Farmasøytisk institutt på Blindern, Universitetet i Oslo. Liposomene bestod av
SoyaPC (89 mol%), DOTAP (10 mol%) og NBD-PC (1 mol%). Konsentrasjonen av den
endelige løsningen var 3 mM, og liposomene ble suspendert i fosfatbuffer (5 mM, pH 6,8). På
grunn av tilstedeværelsen av DOTAP, hadde liposomene en positiv ladning. Størrelsen ble
målt til omtrent 120 nm og zetapotensialet rundt 35-40 mV. PDI ca. 0,1.
Det er studert at positivt ladde liposomer adhererer bedre i fosfatbuffer til HA ved pH 6.8-7
enn hva de negativt ladde liposomene gjør. Nguyen og medarbeidere kunne også i en av sine
studier konkludere med at positivt ladde liposomer med en mettet, semisyntetisk fosfolipidtype kalt dipalmitoyl phosphatidyl choline (DPPC/DOTAP), var de mest stabile ved lagring
[62]. Stabilitet ved lagring kan tenkes å være av betydning dersom liposomene skal kunne
brukes klinisk i munnhulen, og dette var derfor en av grunnene til at nettopp disse liposomene
ble valgt.
Positiv ladning på liposomene har ifølge en forskningsgruppe ved Farmasøytisk institutt,
Universitetet i Oslo, gjennom studier også virket å være fordelaktig med tanke på å unngå
aggregering av nanopartiklene. Ladningene vil i teorien gjøre at partiklene frastøtes
hverandre, og det kan derav tenkes at liposomene oppnår en jevnere fordeling klinisk på
emaljeoverflaten fremfor å danne partikkelsamlinger.
Forskningsgruppen ved Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo, har tidligere gjennomført
studier med ulike nanopartikler skissert i tabellen på side 32 (figur 6). Da de skulle fremstille
nanopartikler til denne masteroppgaven, ble følgende hensyn vektlagt: ladning, toksisitet,
adhesjon til hydroksylapatitt og dental emalje, adhesjon til dental emalje etter «væskeflow»,
interaksjon med komponenter i saliva og kliniske egenskaper som stabilitet ved lagring. De
ulike partiklene i tabellen på side 32 (figur 6) ble på den måten satt opp mot hverandre, og
liposomene som ble fremstilt var de som ble vurdert som mest lovende i en eventuell
fremtidig klinisk situasjon.
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Høy (PB)
Høy (PB) **

Adhesjon til
hydroxyapatitt

Lav/medium
(PB)
Lav/medium
(PS)
Egg-PC*/Egg-PG** Lav (PB)**
Medium (AS)*
Polymer-kledde liposomer
Positivt ladde
Chitosan kledde*
Høy (PB)
Negativt ladde
LM pektin**
Lav (PB)
Lav (PS)
HM pektin */**
Lav (PB)*
Medium (AS)*
Lav (PB)**
Lav (PS)**
Alginat *
Lav (PB)
Høy (AS)
Polymer-baserte nanopartikler
Positivt ladde
Chitosan-TPP*

Liposomer
Positivt ladde
DPPC/DPTAP
Egg-PC/DOTAP**
(Begrenset in vitro
stabilitet, et par
uker**)
Negativt ladde
DPPC/DPPA**

Type partikkel
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Medium
Høy **

Medium **

Medium

Høy

Adhesjon til emalje
etter flow i 20 min

Medium

Høy

Adhesjon til
dental emalje

Lav

Lav

Høy

Lav **

Lav *

Lav

Medium (0,05%
chit, 4 timer)

Lav

Lav *

Lav

Høy

Lav (0,6 Mm LIPID,
4 TIMER) *

Toksisitet

Lav (0,6 Mm LIPID,
4 TIMER) *

Lav

Høy

Interaksjon med
saliva fra g. parotis

Lav *

Høy (Aggregering
etter 80 min) *

Interaksjon med
kunstig saliva

Oversikt over partikler og deres egenskaper tidligere testet ved Farmasøytisk institutt:

PB= Fosfatbuffer
PS= saliva fra G. parotis
AS= kunstig saliva
GF-NP= gelfiltrerte nanopartikler

*Testet av Sara Pistone
**Testet av Sanko Nguyen
***testet av Matic Dolinar

Figur 6: Tabell basert på oversikt laget av Marianne Hiorth og Gro Smistad, Farmasøytisk
institutt UiO.
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2.3 IN VITRO PILOTFORSØK – VISUALISERING AV ADHESJON
I in vitro forsøkene ble emaljeoverflatene undersøkt før behandling i AFM, WLI og SEM.
Dette var for å ha en analyse av den ubehandlete tannoverflaten som utgangspunkt for den
aktuelle tannen. Tannoverflater som hadde ligget i saliva og antakelig fått dannet en pellikelliknende struktur på overflaten ble også undersøkt i både WLI og SEM.
Ved bruk av pipette ble løsningen med liposomene plassert på tannprøvenes emaljeoverflater.
Den samme prosedyren ble gjort på en mica-overflate. Etter absorpsjon, ble overflødig
løsning fjernet ved å helle/bikke på prøvelegemene. Overflødig væske ble også fjernet ved
bruk av trekkpapir på glasset rundt tannbitene. Uabsorberte liposomer ble fjernet ved at
destillert vann ble skylt over tannprøvene i flere omganger. Vannet ble fjernet og
prøvelegemene lagt i hver sin petriskål hvor de tørket i ett døgn før de til slutt ble undersøkt i
AFM.
Før undersøkelse av tannprøver i skanningselektronmikroskop, SEM, ble samme prosedyre
for applisering av liposomer fulgt, med unntak av at tannprøvene ikke ble skylt over med
destillert vann. Glasset og tannprøvene ble imidlertid tørket ytterligere ved bruk av vakuum i
egen maskin. Prøvelegemene ble utsatt for vakuum i omtrent 1 time, da SEM ikke virket
grunnet fukt ved kortere tørkeintervaller. Ved hjelp av SEM ble ubehandlede tannoverflater
og emaljeoverflater behandlet med liposomer undersøkt.

Figur 7: Bilder tatt under forsøkene. Bildet i midten viser trekkpapiret som ble benyttet. Bildet
til høyre er av maskinen som ble brukt for å tørrlegge tannprøver ved hjelp av vakuum før
undersøkelse i SEM.
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Før undersøkelse med white light interferometry (WLI), ble tannprøvene etter applisering
plassert under varmelampe med infrarødt lys for ytterligere tørking. Etter undersøkelsen ble
tannprøven lagt i en petriskål med lokk. Petriskålen var fylt med springvann som omga hele
prøvelegemet. Petriskålen ble tippet fra side til side, for å skape bevegelse i vannet omkring
tannprøven.
Human, tyggestimulert helsaliva ble samlet i reagensrør fra to donorer. Salivaprøvene ble
samlet sammen og sentrifugert for å fjerne større partikler, inkludert matrester,
slimhinneceller og bakterier («clarified»). Supernatantet ble brukt med en gang.
Emaljeprøvene ble lagt i reagensrør sammen med supernatant. Reagensrørene ble vendt
gjentatte ganger for å skape en bevegelse i omgivende saliva. Emaljeoverflater som hadde
dannet en pellikel-liknende struktur etter å ha ligget en stund i saliva ble undersøkt i WLI og
SEM. Salivaeksponerte emaljeoverflater som senere ble behandlet med liposomer ble også
undersøkt i WLI og SEM.
For å undersøke om det ble dannet en tykkere pellikel ved å reeksponere overflaten med
saliva ble en av tannprøvene som var behandlet med saliva og liposomer, lagt i et nytt
reagensrør og reeksponert for supernatantet. Etter et par timer ble emaljeoverflaten på ny
undersøkt ved hjelp av WLI og SEM.
For å undersøke om repetert applisering av liposomer kunne gi et tykkere liposomlag, ble en
annen tannprøve som tidligere var behandlet med saliva og liposomer behandlet med påføring
av liposomer etter prosedyrer som beskrevet tidligere, før den på nytt ble undersøkt i WLI.
For detaljert beskrivelse av de ulike prosedyrene, se protokoll i appendiks fra side 66.
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2.3.1 ATOMIC FORCE MICROSKOPI, AFM
Atomic force mikroskop er tilknyttet gruppen “scanning probe microscopes” [89, 90, 91, 92].
AFM gir bilder med høy oppløsning av ulike materialer, som for eksempel polymerer,
keramer, metaller, biomolekyler og celler [89]. Forskjellige operasjonsmoduser gir
muligheten til å måle blant annet overflatetopografi, lateral overflatekomposisjon og ulikheter
i elastisitet. AFM er en kvalitativ målemetode [89, 93, 94, 95].

Svært skarpe sonder med en radius på 4-60 nanometer er koblet til et fleksibelt ledd, kalt en
«cantilever» og nøyaktige, keramiske «piezo»-elementer, som gjør at prøven som undersøkes
kan skannes med sub-nanometers presisjon [89, 90, 91, 92]. «Cantilever»-en avbøyes i
forhold til overflatetopografien ved skanning med sonden over overflaten som undersøkes. En
laserstråle reflekteres fra den bakre delen av «cantilever»-en og fanges opp av en fotodiode.
Når sondens tupp beveger seg, vil avbøyningen av «cantilever»-en indikeres av posisjonen til
laserstrålen på fotodioden. Dermed konstrueres et «kart» av den aktuelle overflaten som
undersøkes i mikroskopet [91].

Tuppen kan beveges i dynamiske moduser med en oscillerende tupp som beveger seg opp og
ned enten i «tapping» modus med overflatekontakter som berører eller i en «non contact»
modus. Ved «non contact» modus, plasseres tuppen i forhold til van der Waals krefter [89].
AFM kan brukes både på ledende og isolerende materialer, enten i luft eller væske. AFM har
større oppløsning enn profilometri, men størrelsen på skanningen er begrenset til maksimalt
0,5 x 0,5 mm2, hvilket tar 60 minutter å gjennomføre [89].
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2.3.2 SKANNING ELEKTRONMIKROSKOPI, SEM
Skanning elektronmikroskopi (SEM) er en kvalitativ målemetode [89]. Ved undersøkelser
med SEM, treffer en elektronstråle overflaten som undersøkes. Dette fører til eksitering av
atomer, som igjen resulterer i utstråling av røntgenstråler. Røntgenstrålene kan gi informasjon
om fordelingen av diverse elementer [89, 91].

Nødvendig preparering av prøvelegemene før undersøkelse i SEM resulterer i et betydelig
væsketap fra prøvelegemene [89].
Med «environmental SEM» (ESEM) kreves det ingen preparering av prøvelegemene. Dette
reduserer risikoen for artefakter og skade på overflatestrukturer som ønskes undersøkt. ESEM
tillater undersøkelse ved lav-vakuum og i våte omgivelser. Ved forsøkene gjennomført i
denne masteroppgaven, var ikke ESEM tilgjengelig, og preparering av tannprøvene før
analyse var derfor nødvendig.

Figur 8: Bilde av skanning elektronmikroskopet ved SINTEF som ble brukt til
forsøket.
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2.3.3 WHITE LIGHT INTERFEROMETRI, WLI
White light interferometri (WLI), er en optisk metode for måling av overflatehøyder på
tredimensjonale materialer [96-100]. Materialene analyseres uten direkte kontakt ved hjelp av
en lyskilde med hvitt eller grønt lys, et CCD kamera og et interferometer bestående av en
linse og speil [101].

Ved å bevege linsen mot overflaten som skal undersøkes, endres bølgelengdene og den
konstruktive interferensen endres til en destruktiv interferens. WLI utfører ut i fra dette
målinger og kalkuleringer av intensitetskurven, og høydeverdiene tildeles så en piksel. Disse
kalkuleringene foretas for alle piksler i bildet, hvilket resulterer i en overflate som definerer
topografien på det analyserte området [101].

Figur 9: Illustrasjon av prinsipper for WLI, utformet ved SINTEF med tillatelse av
Moe Graff J til å gjengi i denne masteroppgaven [101].
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En av ulempene med WLI er derimot at man blant annet kan få produsert «overshots» av
skarpe kanter på bunnen av groper, hvilket kan resultere i artefakter [102].
Hooper et al. [103] har i sine studier demonstrert at det er mulig å skille mellom tap av
hårdvev på omtrent 0,5 µm. For å kunne måle såpass små forskjeller, er svært omhyggelig
utflating og polering av prøvelegemene helt nødvendig.

Figur 10: Bilder av White light interferometeret (WLI, Veeco WYKO NT9800) brukt ved
Sintef under forsøk.
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2.4 IN VITRO PILOTFORSØK – KAN LIPOSOMER BESKYTTE
TANNOVERFLATEN MOT SYREEKSPONERING?
I disse in vitro pilotforsøkene ble det undersøkt om liposomene kunne ha en syrebeskyttende
effekt ved å utsette ubehandlete kontroller og tannprøver behandlet med liposomer for
sitronsyre ved hjelp av en peristaltisk pumpe. Mengden av frigitt kalsium i syren fra de ulike
tannprøvene ble målt ved bruk av Atomisk absorpsjonsspektrometer (AAS).
Til slutt ble det gjort nok et in vitro forsøk for å kontrollere om det var liposomene i seg selv,
eller om det var løsningen liposomene var suspendert i (fosfatbuffer), som ga den
syrebeskyttende effekten.
Dette ble undersøkt ved at ubehandlete kontroller, tannprøver behandlet med liposomer og
tannprøver behandlet med fosfatbufferen ble eksponert for sitronsyre og mengden frigitt
kalsium i syren ble også her målt fra de ulike tannprøvene ved bruk av atomisk
absorpsjonsspektrometer. Resultatene fra de ulike tannprøvene ble sammenliknet, og det ble
deretter utført statistikk på resultatene.
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2.4.1 ATOMIC ABSORPTION SPEKTROSKOPI, AAS
Atomic absorption spektroskopi (AAS) er en spektroanalytisk prosedyre for kvantitative
målinger av kjemiske elementer, hvor det brukes absorpsjon av optisk stråling (lys) av frie
atomer i gassfasen.
Dental emalje består i tørrvekt av 34-39% m/m (g per 100 g) kalsium og 16-18% m/m fosfor
[104]. Ut i fra denne kunnskapen kan man fastslå oppløsningen av dental emalje, eller vurdere
graden av dentale erosjoner. Dette gjøres gjennom en kjemisk analyse av oppløste mineraler i
det erosive medium, hvor mengden kalsium eller fosfat oppløst eller frigitt fra
apatittkrystallene i dentalt hårdvev altså beregnes. Det har blitt anvendt bestemmelse av
kalsiummengder i erosive, syreløsninger etter kontakt mellom syreløsningen og dentalt
hårdvev ved bruk av kalsium sensitive elektroder eller atomisk absorpsjonsspektrometer [104108]. Atomisk absorpsjonsspektrometer krever intensiv preparering av væsken før måling av
kalsium eller fosfat tillates. Metodene krever også at løsningenes volum overstiger et
minimum på 100 µl.

Figur 11: Bilde av atomisk absorpsjonsspektrometer (AAnalyst 400 Atomic Absorption
Spectrometer, Perkin Elmer) brukt i forsøkene ved Klinisk Forskningslaboratorium, Det
odontologiske fakultet.

Det atomiske absorpsjonsspektrometeret bruker målinger fra absorpsjon av lys til å bestemme
konsentrasjonen av atomene. Instrumentet må før måling kalibreres med standardløsninger
med kjente konsentrasjoner.
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2.5 RESULTATER

2.5.1 RESULTATER IN VITRO PILOTFORSØK – VISUALISERING AV
ADHESJON

2.5.1.1 Resultater – Atomic force mikroskopi, AFM

Figur 12: Bilder tatt fra undersøkelse med AFM av de bovine prøvelegemene etter behandling med
liposomer,

Det var vanskelig å tyde resultatene fra tannprøver undersøkt i AFM, da det er usikkerhet
rundt hva man faktisk ser. For å unngå mistolkninger ble resultatene fra AFM lagt liten vekt
på.
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2.5.1.2 Resultater – Skanning elektronmikroskopi, SEM

Figur 13: Bilder tatt ved undersøkelse i SEM av ubehandlet emaljeoverflate i SEM.

Figur 14: Bilder tatt ved undersøkelse i SEM av ren emaljeoverflate behandlet med
liposomer. Måling av omtrentlig diameter på de kuleliknende strukturene vi så ble også
gjennomført.

Ved sammenlikning av emaljeoverflatene behandlet med liposomer med de ubehandlete
emaljeoverflate, kunne man ved hjelp av SEM se at det var noe på tannoverflaten. Bildene fra
analysen i SEM viste primært en blondeaktig nettverksstruktur, med noen «frie» kuleformede
strukturer. De kuleformede strukturene ble målt til omtrent 100 nm i diameter, og er forenlig
med de størrelsesmessige egenskapene til liposomene som ble brukt i de utførte forsøkene.
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Figur 15: Bilder tatt ved undersøkelse i SEM av emaljeoverflater som er behandlet i saliva og
deretter påført liposomer.

Ved undersøkelse av saliva-eksponerte emaljeoverflater behandlet med liposomer, så man ved
undersøkelse i SEM et nokså jevnt spredt lag med substans på tannoverflaten. Forholdsvis
store «ansamlinger» kunne sees, men ved økt forstørrelse kunne det virke som om et større
antall mindre, kuleformede partikler kunne observeres sammenliknet med hva som kunne sees
i figur 14.
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2.5.1.3 Resultater – White light interferometri, WLI

Figur 16: Analyse av ren tannoverflate i WLI.
Den grønne fargen på bildet til venstre representerer referansehøyden med 0 nm i forhold til
valgt utgangspunkt. Den rødlige fargen viser områder på tannoverflaten med en høyde som
ligger rundt 60 nm. De mørkeste blå områdene på bildet har høyder målt på omkring -100 nm
i forhold til nullpunktet.
Det 3-dimensjonale bildet av tannoverflaten viser områder på omtrentlig 20-30 nm markert
med rød farge, mens de blå feltene har høyder målt til 30-35 nm.

Figur 17: Analyse av tannoverflate i WLI med pellikel-liknende struktur etter eksponering for
saliva.
Figur 17 viser undersøkelse av en av tannoverflatene behandlet med saliva. Bildet til venstre
viser høyder fra omtrent -100 nm til 400 nm, hvor blålige farger representerer høyder på 0 til Side 45 av 72

100 nm, mens de mer gulgrønne områdene er strukturer som har høyder på rundt 200-400 nm.
Bildet til høyre med en økt forstørrelse har områder bestemt til 0 nm (blå farge), samt
strukturer på rundt 300 nm (grønn farge) og omtrent 500 nm (rød farge).

Figur 18: Analyse av tannoverflate i WLI
etter behandling med liposomer.

Bildet øverst til venstre viser blå områder som ligger på 0 til -50 nm. Tannoverflaten er også
her, som på de andre bildene, noe buet, hvilket gjør at en mørkere blå farge sees ut mot
kantene av tannoverflaten som er avbildet. Den grønne fargen på bildet representerer høyder
på 50-140 nm. Bildet øverst til høyre, samt det 3-dimensjonelle bildet nede til venstre har
farger som representerer de samme høydene, da de har den samme forstørrelsen. De mørkeste
blå områdene er ca. -35 nm, mens de røde har høyder på omtrent 41 nm.
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Figur 19:
Analyse av tannoverflate i WLI med
pellikel-liknende struktur etter
eksponering for saliva + etter
behandling med liposomer.

Figur 19 viser bilder av en av tannoverflatene eksponert for saliva før behandling med
liposomer. Bildet øverst til venstre har mintgrønne områder med høyder satt til 0 nm. De mer
blåfargede feltene representerer høyder på omtrent -100 nm, mens de lysegrønne områdene
ligger på ca. 100-200 nm. Det sees også noen mer brun-røde avgrensninger med høyder
mellom 300-600 nm.
Bildet øverst til høyre, samt det tredimensjonale bildet nederst til venstre har samme
høydeskala, da de avbilder den samme forstørrelsen og det samme, avgrensede området på
tannoverflaten. Mørkeblå felter ligger på omtrent -200 nm, mens de grønne områdene er på
mellom 100-200 nm. Seksjonene med en mer rødbrunlig farge ligger på alt fra 300 til 600 nm,
avhengig av fargenyansen. Her kan det tenkes at områdene med høyder mellom 100-200 nm
er nanopartikler, mens det i områdene med rødbrunlig farge er for eksempel flere
nanopartikler oppå hverandre, hvilket resulterer i høyder på 300-600 nm.
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2.5.2 RESULTATER IN VITRO PILOTFORSØK – KAN LIPOSOMER
BESKYTTE TANNOVERFLATEN MOT SYREEKSPONERING?
2.5.2.1 Resultater – syreeksponering forsøk 1

1. måling
Liposombehandlete tannprøver
Tannprøve 1
1,046
Tannprøve 2
0,765
Tannprøve 3
0,539
Tannprøve 4
1,012
Tannprøve 5
0,830
Ubehandlete kontrolltannprøver
Kontrollprøve 1
1,972
Kontrollprøve 2
2,187
Kontrollprøve 3
1,858
Kontrollprøve 4
1,458
Kontrollprøve 5
1,959

ppm Ca
2. måling

3. måling

Gjennomsnittlig
ppm Ca

0,949
0,764
0,525
1,014
0,811

0,926
0,756
0,505
1,000
0,751

0,974
0,762
0,523
1,009
0,797

1,964
2,173
1,847
1,467
1,845

1,952
2,147
1,840
1,441
1,775

1,963
2,169
1,848
1,455
1,859

Figur 20: Tabell med resultatene etter syreeksponering av tenner behandlet med liposomer og
ubehandlete kontroller
Øverst i tabell 20 vises frigjøring av kalsium fra tannprøver behandlet med liposomer, målt i
ppm kalsium (Ca). Enheten ppm står for «parts per million», en enhet per million, og er en
ofte brukt enhet for konsentrasjoner. Nedenfor i tabellen viser frigjøring av kalsium fra
kontrollene, de ubehandlete tannprøvene, målt i ppm Ca. Hver av syreprøvene fra de ulike
tannoverflatene ble analysert og målt totalt 3 ganger. Gjennomsnittlig frigjøring av ppm Ca
for de ulike tannprøvene er listet opp i kolonnen til høyre.
Det kan se ut til at tannprøvene behandlet med liposomer før syreeksponering har en tendens
til å frigi mindre kalsium, og at disse tannprøvene derfor kan tenkes å ha erodert i en mindre
grad enn de ubehandlete kontrollene, til tross for samme syreeksponering. Det kan i midlertid
ikke utelukkes at det er selve løsningen liposomene er suspendert i (fosfatbuffer) som gir det
som her ser ut til å være en reduksjon i omfanget av erosjon. I tillegg er det ikke tilstrekkelig
stort antall prøvelegemer til å kunne utføre troverdig statistikk på resultatene. Et nytt forsøk,
med flere prøvelegemer av hver av de ulike gruppene, samt en kontroll av
fosfatbufferløsningens effekt på tap av mineraler fra det dentale hårdvevet, ble derfor
gjennomført.
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2.5.2.2 Resultater – syreeksponering forsøk 2

ppm Ca
Tannprøve nummer

Liposombehandlete
tannprøver

1

Ubehandlete
kontroll
tannprøver
1,963

0,974

Tannprøver
behandlet med
fosfatbuffer
1,675

2

2,169

0,762

1,678

3

1,848

0,523

1,764

4

1,455

1,009

1,812

5

1,859

0,797

1,734

6

2,075

0,831

1,782

7

1,988

1,038

1.956

8

2,242

1,200

2,017

9

1,378

0,905

1,511

10

1,791

0,970

1,831

1,877

0,901

1,776

Gjennomsnittlig ppm Ca

Figur 21: Tabell med resultater etter syreeksponering av tannoverflater behandlet med
liposomer, ubehandlete tannoverflater, samt kontroller behandlet med fosfatbuffer.

Figur 22: Box plots som presenterer frigitt ppm Ca fra gruppen med tannoverflater behandlet
med liposomer og fra kontrollgruppen. Box plottene innehar blant annet informasjon om øvre
og nedre kvartil for hver av de to gruppene, samt medianen. Ekstreme observasjoner vises
som separate punkter.
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Figur 23: Box plot med fremstilling av prosentvis reduksjon av frigitt Ca målt i ppm hos
tannprøver forbehandlet med liposomer i forhold til kontrollgruppen. Box plotten viser øvre
og nedre kvartil, samt medianen. Ekstreme observasjoner vises som separate punkter.

Column
Size
Ctr
Nano
prc_of_ctr

Missing
10
10
10

0
0
0

Mean
Std Dev Std. Error Max
Min
Median
1,877
0,281
0,089
2,242
1,378
1,911
0,901
0,185
0,0585
1,2
0,523
0,937
49,09
12,859
4,066
69,324
28,291
50,922

25 %
1,707
0,789
38,817

75 %
2,098
1,016
57,043

Figur 24: Resultater og beregninger som ligger til grunn for fremstilling av blant annet box
plots vist ovenfor.

95 % tosidig konfidensintervall strekker seg fra 0,752 til 1,200. Det betyr at man har et
signifikansnivå på 5 %, og at konfidensintervallet inneholder den sanne verdien med en
sannsynlighet på 95 %.

Tosidig P-verdi = 0,0000000337, altså er P <0,001.
Forskjellen mellom de to gruppene er derfor større enn hva som er å forvente av tilfeldigheter:
tannoverflatene behandlet med liposomer gir en signifikant mindre frigjøring av ppm Ca fra
emaljen enn hva kontrollgruppen gjør, (P <0,001).
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2.6 DISKUSJON
Hovedfokuset i denne oppgaven har vært bruk av nanopartikler og deres rolle i forebyggende
behandling i det orale miljøet. Gjennom forsøk har jeg undersøkt liposomer og deres evne til å
feste til tannoverflaten, samt nanopartiklenes eventuelle syrebeskyttende effekt. Resultatene
fra disse erosjonsforsøkene viste at liposomer hadde en beskyttende effekt på
emaljeoverflatene ved syreeksponering.
Bruk av nanopartikler innenfor ulike fagfelt er en raskt voksende metode, og det er utført
ulike studier på nanopartiklers mulige bruk i det orale miljøet. En av fordelene med
nanopartikler er som beskrevet deres allsidighet. Det er som tidligere nevnt mulig å designe
nanopartikler slik at de kan penetrere ønskede biologiske barrierer som blant annet biofilm
[75, 76] og de har evnen til å imitere de biologiske, orale prosessene [77, 78]. I tillegg
respekterer partiklene pasientenes krav til størrelse i forhold til sensitivitet, og pasienten
slipper følelsen av å ha fremmedlegemer i munnhulen.
Det finnes mye litteratur som omhandler avanserte nanoteknologiske metoder innenfor blant
annet medisinen, mens bruken av nanoteknologi innenfor det odontologiske fagfeltet er
utforsket av betydelig mindre grad. Studiene som tidligere har sett på nanopartikler til bruk i
det orale miljøet har for eksempel sett på fremstillingen av ulike typer nanopartikler og/eller
hvordan disse interfererer med hydroksylapatitt [14, 62, 63, 64, 65, 109], fluorholdige
liposomer [67], samt liposomer til bruk i sammenheng med munntørrhet [79, 80] og økt
mineralisering [87]. Det er imidlertid ingen studier som har undersøkt om liposomer kan virke
som en beskyttelsesbarriere for tannoverflaten mot syreeksponering, og på den måten utøve
en syrebeskyttende effekt. I to av in vitro forsøkene ønsket jeg å undersøke om nettopp
liposomene i seg selv kunne ha en syrebeskyttende effekt, ved å eksponere noen av
tannprøvene for liposomer før alle tannprøvene ble utsatt for sitronsyre. I disse forsøkene
viste liposomene en beskyttende effekt på emaljeoverflaten mot syreeksponering.

En av begrensningene med undersøkelsesmetodene brukt i de forskjellige forsøkene, var at
det var vanskelig å vite sikkert hva man faktisk så i resultatene fra AFM, WLI og SEM, og i
hvilken tilstand liposomene egentlig var under analysene. Dette var en uttalt begrensning
særlig ved analysene utført i AFM, hvilket er grunnen til at resultatene ikke er nærmere
beskrevet.
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Før analyse i AFM og SEM var det nødvendig med forbehandling i form av tørking. Det ble
forsøkt ulike former for tørking. Før analyse i AFM ble tannprøvene lufttørket i et døgn. Før
undersøkelse i SEM var det helt nødvendig med en væskereduksjon, og det ble derfor prøvd
ut både bruk av maskin med vakuum opp til ca. 20 Pa i omtrent 1 time, samt tørking under en
varmelampe med infrarødt lys i 15 minutter. Slik forbehandling er klinisk irrelevant, da man
etter påføring på klinikken hos en pasient ikke har mulighet til å benytte verken maskiner med
vakuum eller varmelamper med infrarødt lys over lengre tid. Dessuten ville den kliniske
metoden for applisering av liposomer vært svært teknikksensitiv dersom den krevde en total
tørrlegging.

Fordelen med analyse i WLI var at den grad av tørking som beskrevet over ikke var
nødvendig forbehandling. Før undersøkelse i WLI ble tannprøvene senere blåst tørre med en
ballongpipette/blåseballong i 4-5 sekunder. Dette var også metoden som ble brukt i ettertid i
de to forskjellige forsøkene hvor tannprøvene ble eksponert for sitronsyre.
Ulempen med WLI er derimot at det kan være noe utfordrende å tolke resultatene. Bildene
som ble tatt under analyse sier kun noe om den undersøkte overflatens høyder/topografi, og
gjengir dessverre ikke noen direkte avbildning av hvordan overflaten ser ut under
undersøkelsen. Det kan ikke utelukkes av liposomene er tilstede på resultatene fra WLI, men
det kan ei heller påvises fullstendig.
Da liposomene er kuleformete nanopartikler bestående av en vandig kjerne omsluttet av et
eller flere lag med fosfolipider, kan det tenkes at forhold som vakuum vil utøve store krefter
på den sentrale, vandige kjernen i liposomene. Dette kan tenkes å forstyrre den kuleformede
strukturen ved at vannet trekkes ut og membranen med fosfolipider blir brutt.
På resultatbildene fra analyse i SEM så det ut som om fremmedlegemet (trolig liposomene)
dannet nettingliknende strukturer i større grad enn jevne lag med synlige, single kuleformede
strukturer. Muligens har forbehandlingen og selve undersøkelsen med eksponering av vakuum
ført til at liposomenes struktur har blitt ødelagt, og de sprukne liposomene har dannet
aggregater. Grunnet liposomenes ladning er det lite troverdig at partiklene har aggregert eller
dannet uregelmessige nettverk i sin opprinnelige tilstand. Det er imidlertid vanskelig å si noe
bastant om hva man ser, annet enn at det er noe på tannoverflaten.
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Et spørsmål man derfor kan stille seg er hvordan forhold som for eksempel vakuum i
mikroskopene påvirker liposomene. Det kan tenkes at vakuumet i
skanningselektronmikroskopet, SEM, gjør at man ikke får et reelt bilde av hvordan
liposomene er fysisk, hvordan partiklene oppfører seg og hvordan de adhererer til
tannoverflaten. Undersøkelsesmetodene gjør det av den grunn vanskelig å sammenlikne og
undersøke partiklene i den tilstanden de ville vært på tannoverflaten klinisk.

Nanopartikler kan tenkes å gi mulige helsemessige problemer grunnet sin størrelse. Partiklene
kan være så små at de kommer i kontakt med, og trenger inn i celler eller havner i
blodstrømmen [38], hvilket kan være skadelig for organismen. Toksikologi vil av den grunn
alltid være et viktig tema som bør tas opp til diskusjon når det gjelder bruk av nanopartikler.
I en studie av Lasic og medarbeidere ble det i midlertid hevdet at liposomer regnes som
trygge i bruk ettersom de ikke trigger immunreaksjoner, er ikke-toksiske og biokompatible
[61]. Til tross for dette, fant Park og medarbeidere i den tidligere omtalte studien blant annet
at liposomene med fosfatidylserin hadde antydninger til å være cytotoksiske ved høy
konsentrasjon i et vekstmedium [87].

Størrelsene på nanopartiklene kan i midlertid være forskjellig, og man kan designe dem etter
hvile typer vev man ønsker at partiklene skal, eller ikke skal, penetrere. Det kan også tenkes at
ulike virkestoffer som inkorporeres i liposomenes kjerne kan være toksiske i ulike
dosestørrelser, til tross for at liposomene i utgangspunktet sees på som ikke-toksiske.

Hva gjelder toksikologi i forbindelse med nanopartikler, er det også av betydning å reflektere
rundt de mulige miljøeffektene bruken medfører. Bruk av nanopartikler vil medføre et visst
utslipp og dermed også en spredning av nanopartiklene til miljøet. Det er fordelaktig at
nanopartiklene holder seg i en stabil fase, for å minimere risikoen for toksisitet, men dersom
de forblir stabile vil de heller ikke kunne brytes ned. For eksempel kan det tenkes at
nanopartikler vil kunne spyttes ut i vasken ved bruk i det orale miljøet, og på den måten spres
ukontrollert til økosystemet hvor de blant annet kan tas opp av andre arter. Mulige problemer
som utslipp og spredning vil kunne medføre, både på kort og lang sikt, er derfor viktig å
forske grundig på og eventuelt avdekke før partiklene tas i bruk.
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Liposomene bør kunne feste til emaljen og bli værende her over en tid for å oppnå ønsket om
å minimere saliva «clearance» og redusere administreringsfrekvensen. Ved forsøkene som ble
utført i forbindelse med denne masteroppgaven ble det observert at liposomene festet til de
behandlede emaljeoverflatene, men det ble ikke gjennomført forsøk som sa noe om hvor
lenge nanopartiklene festet til tannoverflaten, eller hvor mye av liposomene som var igjen på
overflatene til tannprøvene etter syreeksponeringen. Dette er problemstillinger som kan være
aktuelle å undersøke ved videre forskning på emnet.
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2.7 KONKLUSJON
Gjennom denne masteroppgaven har jeg presentert temaet nanopartikler og bruk av dem i det
orale miljøet. Relevante temaer og tidligere, sentral forskning på feltet har blitt belyst. In vitro
pilotforsøk har blitt presentert med sine resultater. Flere visualiseringsteknikker ble benyttet,
men det gjenstår å finne en metode som er god nok til å gi tydelige resultater av blant annet
hvordan liposomenes tilstand er på tannoverflaten. Liposomer viste å gi en signifikant
reduksjon av kalsium-frigjøring fra emaljeoverflatene til tannprøvene ved eksponering for
sitronsyre, og det kan derav konkluderes med at liposomer utøver en syrebeskyttende effekt
ved å appliseres på tannoverflater som utsettes for syre.

Selv om resultatene virker både lovende og optimistiske, er det nødvendig med ytterligere
forskning på området. Blant annet vil det være hensiktsmessig å se nærmere på liposomers
adhesjon til emaljeoverflaten, samt klinisk relevante og godt egnete analysemetoder for
undersøkelse av partiklene.
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4. APPENDIKS
- Detaljert beskrivelse av gjennomførte prosedyrer/protokoller

4.1 PROTOKOLL FOR PREPARERING AV BOVINE TANNPRØVER
1) Bovine tenner fra samme dyr ble oppbevart i rør med tymol. Biter fra samme tann ble lagt i
samme rør.
2) Buccale flater fra bovine sentraler ble delt i fire deler ved bruk av sag med vannkjøling.
Tannroten og de palatinale flatene ble fjernet.
3) Tannprøvene ble festet med den buccale emaljesiden opp til hver sin glassplate med limet
Technovit ® 4000. For at emaljeflatene skulle ligge mest mulig horisontalt, ble tannprøvene
holdt rolig med en pinsett til limet hadde størknet.
4) Bitene ble delt inn og nummerert på følgende måte:
- Bokstav: prøver med samme bokstav kom fra samme dyr
- Første tall: prøver med samme første tall kom fra samme tann
- Siste tall: prøvene fra samme tann som stammer fra samme dyr ble skilt fra hverandre ved å
ha ulike tall til slutt.

Figur 4: Illustrasjon av inndeling av prøvelegemer tegnet i dataprogrammet «Paint».

5) De kuttede kantene til prøvelegemene ble gjort mindre skarpe ved hjelp av et håndstykke
og pussediamanter. Dette var for å hindre at slipemaskinens papir skulle ødelegges raskt.
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6) Emaljeprøvenes ytre lag ble slipt ved bruk av slipemaskin med vannkjøling. Alle prøvene
ble først slipt med papir med en grovhet på 2500 i 30 sekunder. Prøvelegemer med tykkere
emalje enn gjennomsnittet ble slipt noe lenger. Deretter ble emaljeoverflatene slipt med et
papir med en grovhet på 4000 i omtrent ett minutt. Til slutt ble overflatene polert i ett minutt i
slipemaskinen uten vannkjøling. Papiret ble jevnlig vætet med utvannet silica under
poleringen.
7) Prøvelegemene ble kontrollert for at det ikke var slipt gjennom emaljen til dentin, og derfor
undersøkt under mikroskop dersom mer polering ble vurdert, eller dersom man fryktet at deler
av emaljen kunne vært slipt gjennom. Tannprøver med eksponert dentin på overflaten ble
ekskludert.
8) Prøvene ble skylt med destillert vann før de ble oppbevart i en tett, fuktig plastboks i
kjøleskap, frem til prøvelegemene ble brukt i forsøket.
9) Tannprøvene som ble brukt i forsøk etter lengre oppbevaringstid, ble først rengjort før
ytterligere forsøk ble igangsatt. Tannprøvene ble tørket over med rent papir. Deretter ble
emaljeoverflaten skylt over med etanol 70 %, før den momentant ble vasket med rikelige
mengder deionisert vann for å hindre dehydrering.

4.2 PROTOKOLL FØR ANALYSE I AFM
1) Ved bruk av pipette ble 100-200 µL av løsningen med liposomene plassert sentralt på
tannprøvenes rene emaljeoverflate. Den samme prosedyren ble gjort på mica-overflate
plassert på eget glass.
2) Etter 5 minutter absorpsjon, ble overflødig løsning fjernet ved å helle på prøvelegemene.
Overflødig væske ble også fjernet ved bruk av trekkpapir/filterpapir på glasset rundt
tannbitene. Selve tannoverflaten var ikke i direkte kontakt med trekkpapiret.
3) For å fjerne uabsorberte liposomer, ble så 200 µL destillert vann skylt over tannprøvene i 3
omganger.
4) Vannet ble fjernet og prøvelegemene lagt i hver sin petriskål hvor de tørket i ett døgn før
de til slutt ble undersøkt i atomic force microscop, AFM.
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4.3 PROTOKOLL FØR ANALYSE I SEM, VED SINTEF
1) Ved bruk av pipette ble 100-200 µL av løsningen med liposomene plassert sentralt på
tannprøvenes rene emaljeoverflate. Den samme prosedyren ble gjort på mica-overflate
plassert på eget glass.
2) Overflødig løsning ble fjernet ved å helle på prøvelegemene. Overflødig væske ble også
fjernet ved bruk av trekkpapir/filterpapir på glasset rundt tannbitene. Selve tannoverflaten var
ikke i direkte kontakt med trekkpapiret.
3) Glasset og tannprøvene ble tørket ytterligere ved bruk av vakuum i egen maskin, kalt
Carbon coater Emitech K950 ®. Vakuum ble kjørt opp til omtrent 20 Pa. Prøvelegemene ble
utsatt for vakuum i omtrent 1 time, da SEM ikke virket grunnet fukt ved kortere
tørkeintervaller.
4) Emaljeoverflaten ble så undersøkt i skanningselektronmikroskop, SEM.

4.4 PROTOKOLL FØR ANALYSE I WLI, VED SINTEF
1) Ved bruk av pipette ble 100-200 µL av løsningen med liposomene plassert sentralt på
tannprøvenes rene emaljeoverflate. Den samme prosedyren ble gjort på mica-overflate
plassert på eget glass.
2) Overflødig løsning ble fjernet ved å helle på prøvelegemene. Overflødig væske ble også
fjernet ved bruk av trekkpapir/filterpapir på glasset rundt tannbitene. Selve tannoverflaten var
ikke i direkte kontakt med trekkpapiret.
3) Tannprøvene ble etter applisering plassert under varmelampe med infrarødt lys i omtrent
15 minutter for ytterligere tørking.
4) Deretter ble emaljeoverflaten undersøkt og analysert i White Light Interferometer, WLI.
5) Etter undersøkelsen ble tannprøven lagt i en petriskål med lokk. Petriskålen var fylt med
springvann som omga hele prøvelegemet.
6) Etter omtrent 1,5 time ble petriskålen tippet fra side til side, for å skape bevegelse i vannet
omkring tannprøven.
7) Emaljeoverflaten ble på ny undersøkt ved hjelp av WLI.
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4.5 PROTOKOLL FOR FREMSTILLING AV SALIVA OG OPPBEVARING AV
TANNPRØVER I SALIVA, VED SINTEF
1) Fire tannprøver ble fremstilt fra en og samme tann som beskrevet over under prosedyrer for
preparering av bovine tannprøver.
2) Human, tyggestimulert helsaliva ble samlet i reagensrør fra to donorer etter tygging på
parafin-tablett i fem minutter.
Salivaprøvene ble samlet sammen, totalt en samling på 130 mL human, simulert helsaliva.
3) Saliva ble sentrifugert for å fjerne større partikler, inkludert matrester, sløyfede
slimhinneceller og bakterier («clarified») i 10 minutter på 1100 x g.
4) Supernatantet ble brukt med en gang, innen 1 time etter sekresjonen startet.
5) Én av de 4 tannprøvene ble undersøkt i White light interferometer, WLI, uten påføring av
verken saliva eller liposomer. Dette for å ha en ren tannbit fra den aktuelle tannen som
utgangspunkt.
6) Deretter ble det ved bruk av pipette plassert 100-200 µL av løsningen med liposomene
sentralt på tannprøvens rene emaljeoverflate. Tannprøven ble på nytt undersøkt i WLI.
7) For å gjøre forsøket så klinisk relevant som mulig, ble det fremstilt et pellikel-liknende
salivalag ved at 3 av 4 emaljeprøver ble inkubert i saliva i 1,5 time før undersøkelse og før
applisering av liposomene. Emaljeprøvene ble rørt rundt i reagensrør med supernatant for å
skape en bevegelse i omgivende saliva.
8) Én av de 3 emaljeoverflatene som hadde ligget i saliva i omtrent 1,5 time ble undersøkt i
WLI, uten påføring av liposomer. Overflødig saliva ble fjernet ved å helle på prøvelegemet.
Overflødig saliva ble også fjernet ved bruk av trekkpapir/filterpapir på glasset rundt tannbiten.
Selve tannoverflaten var ikke i direkte kontakt med trekkpapiret. For ytterligere tørking ble
det brukt en ballongpipette/blåseballong, hvor ren luft ble blåst mot tannoverflaten. Heller
ikke ballongpipetten var i kontakt med overflaten på prøvelegemet.
9) De to resterende tannprøvene lå totalt ca. 1 time og 45 minutter i saliva. Overflødig saliva
ble fjernet ved å helle på prøvelegemet. Overflødig saliva ble også fjernet ved bruk av
filterpapir/trekkpapir på glasset rundt tannbiten. Selve tannoverflaten var ikke i direkte
kontakt med trekkpapiret. For ytterligere tørking ble det brukt en ballongpipette/blåseballong,
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hvor ren luft ble blåst mot tannoverflaten. Heller ikke ballongpipetten var i kontakt med
overflaten på prøvelegemet.
10) Ved bruk av pipette ble 100-200 µL av løsningen med liposomene plassert sentralt på 3 av
tannprøvenes emaljeoverflater.
11) Etter 5 minutter absorpsjon, ble overflødig liposom-løsning fjernet ved å helle på
prøvelegemene. Overflødig væske ble også fjernet ved bruk av filterpapir på glasset rundt
tannbitene. Selve tannoverflaten var ikke i direkte kontakt med trekkpapiret.
12) Deretter ble de tre emaljeoverflaten undersøkt og analysert i WLI.
13) Etter undersøkelsen ble den ene tannprøven lagt i et nytt reagensrør som var fylt med
ubrukt/urørt supernatant av human helsaliva som omga hele prøvelegemet.
14) Etter omtrent 2 timer ble emaljeoverflaten på ny undersøkt ved hjelp av WLI og SEM.
15) En annen tannprøve ble på nytt behandlet med påføring av liposomer etter prosedyrer som
beskrevet tidligere, før den på nytt ble undersøkt i WLI.

4.6 PROTOKOLL FOR ANALYSE I AAS – FORSØK 1
1) 8 tannprøver fra to ulike tenner ble preparert ved at et like stort område på hver av
tannprøvene ble avgrenset fra resterende del av tannoverflaten. Den resterende delen av
tannoverflaten ble dekket med Ultradent LC block-out resin ®.

Figur 25: Bilde av eksempler på tannprøver brukt i in vitro pilotforsøkene hvor
prøvelegemene ble eksponert for syre.
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2) 8 tannprøver ble fordelt i to grupper med 4 tannprøver i hver. Den ene gruppen ble
behandlet med liposomer før syreeksponering, mens tannprøvene tilhørende kontrollgruppen
forble ubehandlet før syreeksponering. Tannbiter fra to ulike tenner ble fordelt likt og tilfeldig
til de to gruppene. Tenner merket Y1, Y2, X1 og X2 tilhørte gruppen som skulle behandles med
liposomer, mens tannprøvene merket Y3, Y4, X3 og X4 tilhørte kontrollgruppen.

3) Alle de 8 tannprøvene ble skylt over med destillert vann i 5 sekunder, før de ble blåst tørre.

4) Ved bruk av pipette ble 20 µL av løsningen med liposomene plassert sentralt på hver av de
4 tannprøvenes rene emaljeoverflater. Liposomene fikk virke i 1 minutt før løsningen ble
fjernet ved å vippe på prøveglasset. Nye 20 µL av liposomløsningen ble plassert på
tannoverflatene, og fikk virke i nye 1 minutt. Prosedyren ble gjennomført totalt 5 ganger, slik
at hver av de 4 tannprøvene ble behandlet i totalt 5 minutter med liposomløsningen, med en
mengde på 5 x 20 µL liposomer.
5) Etter totalt 5 minutter absorpsjon, ble overflødig løsning fjernet ved å helle på
prøvelegemene. Overflødig væske ble også fjernet ved bruk av trekkpapir på glasset, limet og
materialet rundt tannbitene. Selve tannoverflaten var ikke i direkte kontakt med trekkpapiret.
Tannprøvene ble så tørrlagt ved å blåse på den 3 ganger med blåseflaske, før de lufttørket i
omtrent 13 minutter og 30 sekunder.
6) Alle de 8 tannprøvene ble deretter utsatt for syreeksponering ved bruk av en peristaltisk
pumpe. Hver tannprøve ble utsatt for 5 mL med 0,05 M sitronsyre. Sitronsyren fra den
peristaltiske pumpen ble eksponert direkte på tannoverflaten, og overskylt syre fra tannen ble
så samlet opp i merkede reagensglass.
7) For å sikre analyse av identiske mengder syre fra de ulike tannprøvene, ble 4,5 mL syre fra
hvert av de merkede reagensrørene pipettert over i nye, merkede reagensrør. Nye
pipettespisser i plast ble brukt for hver overføring.
8) Før analyse ble en tiendedel med 10% lantanklorid tilsatt hver av reagensrørene ved hjelp
av pipette. En tiendedel av 4,5 mL tilsvarte 450 µL lantanklorid per reagensrør. Sluttresultatet
av lantanklorid ble derfor 1%.
9) Ved hjelp av atomisk absorpsjonsspektrometer ble innholdet i de 8 reagensrørene analysert.
Hver av prøvene ble analysert 3 ganger.
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4.7 PROTOKOLL FOR ANALYSE I AAS – FORSØK 2
1) I dette forsøket ble det utført en negativ kontroll, for å undersøke om det var liposomene i
seg selv som virket syrebeskyttende, eller om den syrebeskyttende effekten skyldtes
fosfatbufferen liposomene var suspendert i.
2) 16 tannprøver fra to ulike tenner var tidligere preparert ved at et like stort område på hver
av tannprøvene ble avgrenset fra resterende del av tannoverflaten. Den resterende delen av
tannoverflaten ble dekket med Ultradent LC block-out resin ®.
3) 16 tannprøver ble fordelt i tre grupper med 4 tannprøver i hver. Den ene gruppen skulle
behandles med fosfatbufferen før syreeksponering, en annen gruppe skulle behandlet med
liposomer, mens tannprøvene tilhørende kontrollgruppen forble ubehandlet før
syreeksponering. Den førstnevnte gruppen bestod av 8 tannbiter, mens de to sistnevnte bestod
av 4 tannbiter i hver gruppe. Dette da vi ikke hadde undersøkt tannprøver behandlet med
fosfatbufferen tidligere.
Tannbiter fra to ulike tenner ble fordelt likt og tilfeldig til de to gruppene. Tenner merket Y1,
Y2, X1 og X2 tilhørte gruppen som skulle behandles med fosfatbuffer, mens tannprøvene
merket Y3, Y4, X3 og X4 tilhørte kontrollgruppen.
4) Alle de 16 tannprøvene ble behandlet grundig med sitronsyre for å fjerne eventuelle rester
fra tidligere forsøk. Deretter ble de skylt over med destillert vann i 5 sekunder, før de ble blåst
tørre.

5) Ved bruk av pipette ble 20 µL av løsningen med liposomene plassert sentralt på hver av de
4 tannprøvenes rene emaljeoverflater. Liposomene fikk virke i 1 minutt før løsningen ble
fjernet ved å vippe på prøveglasset. Nye 20 µL av liposomløsningen ble plassert på
tannoverflatene, og fikk virke i nye 1 minutt. Prosedyren ble gjennomført totalt 5 ganger, slik
at hver av de 4 tannprøvene ble behandlet i alt 5 minutter med liposomløsningen, med en total
mengde på 5 x 20 µL liposomer.
6) Etter totalt 5 minutter absorpsjon, ble overflødig løsning fjernet ved å helle på
prøvelegemene. Overflødig væske ble også fjernet ved bruk av trekkpapir på glasset,
overskuddet med lim og materialet rundt tannbitene. Selve tannoverflaten var ikke i direkte
kontakt med trekkpapiret. Tannprøvene ble så tørrlagt ved å blåse på den 3 ganger med
blåseflaske, før de lufttørket.
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7) Ved bruk av pipette ble 20 µL av løsningen med fosfatbuffer plassert sentralt på hver av de
8 tannprøvenes rene emaljeoverflater. Fosfatbufferen fikk virke i 1 minutt før løsningen ble
fjernet ved å vippe på prøveglasset. Nye 20 µL av løsningen med fosfatbuffer ble plassert på
tannoverflatene, og fikk virke i nye 1 minutt. Prosedyren ble gjennomført totalt 5 ganger, slik
at hver av de 8 tannprøvene ble behandlet i alt 5 minutter med fosfatbuffer, med en mengde
på til sammen 5 x 20 µL fosfatbuffer.
8) Etter totalt 5 minutter absorpsjon, ble overflødig løsning fjernet ved å helle på
prøvelegemene. Overflødig væske ble også fjernet ved bruk av trekkpapir på glasset,
overskuddet av lim og materialet rundt tannbitene. Selve tannoverflaten var ikke i direkte
kontakt med trekkpapiret. Tannprøvene ble så tørrlagt ved å blåse på dem 3 ganger med
blåseflaske, før de lufttørket.
9) Alle de 16 tannprøvene ble deretter utsatt for syreeksponering ved bruk av en peristaltisk
pumpe. Hver tannprøve ble utsatt for 5 mL med 0,05 M sitronsyre. Sitronsyren fra den
peristaltiske pumpen ble eksponert direkte på tannoverflaten, og overskylt syre fra tannen ble
så samlet opp i merkede reagensglass.
10) For å sikre analyse av identiske mengder syre fra de ulike tannprøvene, ble 4,5 mL syre
fra hvert av de merkede reagensrørene pipettert over i nye, merkede reagensrør. Nye
pipettespisser i plast ble gjennom hele forsøket brukt for hver av de ulike reagensrørene, slik
at ingen syreløsninger skulle påvirkes av hverandre.
11) Før analyse ble en tiendedel med 10% lantanklorid tilsatt hver av reagensrørene ved hjelp
av pipette. En tiendedel av 4,5 mL tilsvarte 450 µL lantanklorid per reagensrør. Sluttresultatet
av lantanklorid ble derfor 1%.
12) Ved hjelp av atomisk absorpsjonsspektrometer ble innholdet i de 16 reagensrørene
analysert. Hver av prøvene ble målt 3 ganger.
13) Det ble til slutt utført statistikk på grunnlag av forsøkets resultater.
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