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ABSTRACT 

CROSSNER,, C-C. Prediction of dental caries activity 

Odontological Dissertations, Abstract No. 12 ISSN 0934-7532, 44 pages. 
Departments of Pedodontics and Oral Microbiology, University of Umeå, 
Umeå, Sweden. 

The aim o f the present thesis was to find a test  for prediction of caries 
activity which would be useful in routine clinical work. 

Correlat ions between oral health,  general health,  food habits and socio
economic c onditions were investigated in 4- and 8-year-old children. It  
was found that the salivary secretion rate and the prevalence of oral 
lactobacill i  were fa ctors which might be useful in caries prediction. 

In 5- and 8 -year-old children negative correlations between caries fre
quency and secretion rate,  pH and buffer effect of saliva were dem on
strated. However,  these parameters showed a wide range of variation. 

A dip -slide test  (Dentocult®), for determination of the number of lacto
bacill i  in saliva, were investigated. The test  proved to be reliable for 
determining of the number of lactobacill i  in saliva. 

The clinical use of information on salivary secretion rate and number of 
lactobacill i  in saliva in prediction of caries activity was exam ined in 
115 14-year-old children over a period of 64 weeks. The number of lacto
bacil l i  in saliva, but not the salivary secretion rate,  was c orrelated 
to caries activity.  The number of lactobacill i  in saliva seems to reflect 
the frequency of ingested fermentable carbohydrates and indirectly the 
risk for initiation of carious lesions. However,  when the lactobacillus 
test  is used i t  is important that there are no such areas of microbial 
retention on the teeth, as open cavities,  poorly executed conservations, 
dentures or orthodontic bands. 

The lactobacil lus test  would ma ke i t  possible to individualize prophylactic 
caries treatment.  

Key words: dental caries,  caries prediction, caries prevention, lactobacill i ,  
salivary secretion rate.  

Umeå 1980 
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Denna avhandling är en sammanfattning av föl jande arbeten: 

I  A comparative study of oral health as related to general health,  

food habits and socioe conomic co nditions of 4-year-old Swedish 

children. Community Dent Oral Epidemiol 1975.3.34-39. I  samarbete 

med A-K Holm, H K:son Blomquist,  H Grahnén & G Samuelson. 

II  A descriptive and comparative stu dy of oral health in 8-year-old 

Swedish ch ildren. Acta Odontol Scand 1975.33.135-142. I  samarbete 

med A-K Holm. 

III  Saliva tests in the prognosis of caries in children. Acta Odon tol 

Scand 1977.35.135-139. I  saraarbete med A-K Holm. 

IV A cl inical and mi crobiological evaluation of the Dentocult  dip-

sl ide test .  Swed Dent 0 1977.1.85-94. I  samarbete m ed C Hag berg. 

V The usefulness of salivary lactobacillus counts in prediction of 

caries activity.  I  manuskript.  

I  den f ortsatta texten refereras ovanstående ori ginalarbeten med r espektive 

romersk siffra.  
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BAKGRUND 

Historiskt sett  gick behandlingen av kariessjukdomen ut på a tt  bota tand

värk. Smärtan v ar det kriterium» som ska pade vårdbehovet och behandlingen 

bestod ofta i  att  den sj uka tanden togs bort.  Så småningom utvecklades en 

vård, som för ebyggde tandvärk genom a tt  tänder med karie sangrepp lagades 

innan de gav p atienten några besvär.  Denna behandling var dock f ortfaran

de e nbart inriktad mot sjuk domens sy mtom oc h inte dess orsaker.  Diagnosti

ken av sjukdomen i nskränktes t i l l  en registrering av irreversibla sjuk

domsskador, d vs kariösa kaviteter.  Denna ty p av tandvård ledde varken 

t il l  förbättrad tandhälsa eller t i l l  minskade tandvårdskostnäder 

(Håkansson 1978, Sheiham 1979). 

Om man m ed dagens kunsk ap o m kariess jukdomens orsaker som bakgrun d, tar 

del av äldre t iders nedtecknade levnadsråd, så finner man i  många ku l

turer råd, som vid sin ti l lämpning hjälpte t i l l  att  förebygga kariessjuk-

domen. Av de indiska Vedaböckerna, från ca 3 000 å r före Kristus och i  

den övera rbetning som gjorde s senare, framgår a t t  man redan då hade fö r

stått  vikten av munhygien och där beskrives användandet av såväl tand

borste som tand pasta.  Man hade också insett  sockrets skadliga verkan. 

Om sötsaker ingick i  måltiden, skulle dessa förtäras först  och m an re

kommenderade a t t  måltiden skulle avslutas med a tt  munnen skö ljdes med 

vatten (Pålsson 1968). På 15 00-talet skrev den hollän dske läkaren 

Petri  Foresti:  "Ingenting i  så hög grad som socker skadar tänderna 

vilka därutav sönderfalla" (Pålsson 1968). Han betonade a tt  frekvensen 

av sockerkonsumtionen var av betydelse för kariessjukdomens uppkomst.  

I  Pierre Fauchards ber ömda verk "Le c hirurgien dentist  ou T raité des 

dents" från 1728 s tår det i  direkt översättning från originaltexten: 
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"Sötsaker,  karameller och a ll t  som in nehåller socker bidrar i  icke ringa 

mån t i l l  att  förstöra tänderna. På grund av sockrets klibbiga natur häf

tar det vid tänder och tandkött och i  sockret uppstår en etsande syra som, 

enligt utförda kemiska undersökningar,  angriper tänderna och fö rr eller 

senare orsakar deras sönderfall" (Pålsson 1968). Robert Bunon, som få t t  

epitetet "Barntandvårdens fader",  var samtida med Fauchard. Han framhöll 

att  det ej  var t i l l räckligt med en tandvård sora enbart behandlade karies-

sjukdomens sy mtom utan att  sjukdomen måste förebyggas (Pålsson 1965). 

Barn skulle från tidig ålder lära sig en effektiv munhygien. De s kulle 

äta en närande kost och undvik a at t  äta sötsaker.  Föräldrar skulle in

strueras om detta och i  skolor och pensioner skulle undervisning och 

övervakning s ke. Enligt Bunon s kulle man där med f å en kraftig reduktion 

av kariessjukdomen. 

I  sina omfattande bakteriologiska undersökningar publicerade 1890, be

kräftade Miller många av t idigare gjorda iakttagelser.  Det är dock f örst  

under sen are år som tandvård en mer allm änt har syftat t i l l  att  förebygga 

uppkomsten av kariesskador eller att  försöka bota sjukdomen som sådan. 

Detta kan man upp nå m ed åtg ärder som kostom läggning, professionell  tand

rengöring, fissurförsegling samt behandling med fl uorider och klorhexidin 

(för översikt se Ericsson 1978, Newbrun 1978). Men då sjukdomen so m rege l 

inte kan upptäckas fö rrän tandskador har uppkommit,  ges t i l l  varje individ 

samma förebyggande behandling. Många kominer då at t  få en omfattande behand 

ling av en sjukdom, som de inte har.  Utöver en kollektiv s k b asprofylax, 

vars utformning s enare kommer a t t  diskuteras,  bör kariesförebyggande å t

gärder förbehållas de individer som har en aktiv kariessjukdom (Krasse 

1957, Badersten e t  al 1975, Thylstrup et  al 1976, Granath e t  al  1978). 
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För a t t  utnyttja tandvårdens resurser på e tt  effektivt sätt  bör dessa åt

gärder kunna vidtagas innan kariösa kaviteter har uppkommit (Krasse & 

Edwardsson 1965, Koch 1970). Detta förutsätter at t  kariessjukdomen kan 

diagnostiseras pä e tt  t idigt stadium. 

Ända sedan Miller (1890) presenterade sin kemoparasitära kariesteori har 

man f örsökt finna en enkel test  för att  upptäcka kariessjukdomen innan 

den g ivit  upphov t i l l  irreversibla tandskador (för översikt se Socransky 

1968» Stolpe 1970, Ellen 1976, Newbrun 1978). Kriterier för en sådan test  

ställdes upp av Snyder (1951). Testen skall  visa god överensstä mmelse m ed 

kariesaktiviteten (antal nyuppkomna kariesangrepp per t idsenhet,  vanligen 

ett  år).  Testen skall  vara reproducerbar,  bil l ig,  ge snabbt svar och vara 

enkel at t  utföra i  kliniken utan en mängd tekniska hjälpmedel.  Någon test  

som upp fyller alla dessa krav ä r ännu e j  beskriven. Svårigheterna är ock

så uppenbara. Kariessjukdomens e tiologi är multifaktoriell  och en test  

kan lätt  bli  missvisande, då den o fta bara kan a vslöja någon av de fak

torer som orsaka r sjukdomen. 

Eftersom vi idag har relativt effektiva och kliniskt väl utvärderade be

handlingsmetoder,  som in te bara förebygger uppkomsten av tandskador i  

samband m ed kariessjukdomen, utan som ocks å kan bota sjukdomen so m sådan, 

är det angeläget at t  få fram metod er för at t  på e t t  t idigt stadium upp

täcka denna sjukdom. Syftet med d etta avhandlingsarbete var därför att  

försöka finna en kliniskt användbar metod f ör at t  diagnostisera karies

sjukdomen hos barn innan irreversibla tandskador uppkommit.  
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RESULTAT 

I  arbete I  och II  presenterades epidemiologiska studier på f yra respek

tive åtta år gamla barn. Där belystes sambanden mellan oralt  status,  

allmänt hälsotil lstånd (I),  kostvanor (I)  samt socioekonomi ska och 

odontologiska faktorer.  Dessutom utfö rdes jämförande a nalyser med en 

l ikartad mera omfattande s tudie,  som g enomfördes f yra år t idigare 

(Samuelson e t  al 1971 a ,  b) .  

Resultaten (I)  visade bl a att  ju oftare barnen åt  godis desto högre 

kariesfrekvens (def- respektive DMF-värden) hade d e. Man fann även a tt  

föräldrarnas socioekonomiska förhållanden såsom u tbildning hade infly

tande på barnens konsumtionsfrekvens a v godis (Samuelson e t  al 1975). 

Dessutom had e barn med hög k ariesfrekvens en lägre salivsekretion (II) 

och o ftare förekomst av 1 aktobaciller i  plack (I)  än övriga barn. Däre

mot kunde det inte påvisas att  vare sig tandborstningsvanor eller in

tag av fluortabletter hade någon avgörande betydelse för kariesfrekven-

sen. Ju oftare barnen konsumerade sockerhaiti  ga mella nmål av typen s aft ,  

läskedrycker,  bullar och kakor de sto högre gingival index hade de (I) .  

Hos de ssa barn föreko m också jästsvampar i  plackprov o ftare än hos barn 

med l ägre gingival index. Barnens allmäntillstånd var gott  och inga medi

cinska variabler kunde s ättas i  samband med kariesfrekvensen (I).  

I  jämförelse med den f yra år t idigare utförda studien hade k ariesfrek

vensen reducerats för såväl fyra- som ått aåringar.  Under denna t ids

period hade tandvården för dessa åldersgrupper fåt t  en mera profylak-

tisk inriktning och bl a hade odontologisk rådgivning vid barnavårds

centraler införts.  Barnen uppvisade också et t  mindre f rekvent småätande 
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av sockerhaltiga produkter såsom go dis,  saft,  läskedrycker,  bullar och ka

kor än motsvarande ål dersgrupper i  t idigare studier (Samuelson e t  al  1975, 

Crossner & Ivars-Granström 1976). 

Av de variabler som visade samband m ed kariesfrekvensen var det den sti mu

lerade salivens sekretionshastighet och förekomst av laktobaciller i  plack, 

som synte s användbara i  diagnostiskt syfte.  Salivsekretionen är enkel at t  

registrera och And ersson e t  al {1974} har presenterat normalvärden f ör 

salivens sekretionshastighet,  pH och buffertverkan hos barn i  åldern mel

lan fem o ch tretton år.  Detta har gjort  det möjligt at t  även inom dessa 

åldersgrupper utvärdera resultaten av sådana salivundersökningar.  Arbete 

III  utgjorde en närmare an alys av dessa salivfaktorers samband m ed karies

frekvensen hos fem och å tta år gamla barn. Ett  negativt samband m ed ka

riesfrekvensen kunde påvisas för såväl salivens sekretion, pH-värde so m 

buffertverkan, men i  samtliga analyser var värdenas spridning mycket s tor.  

Kariesfrekvensen s peglar patientens hela karieshistoria och m an kan e j  

utesluta att  kariesaktiviteten skulle ge et t  starkare individuellt  sam

band t i l l  dessa salivfaktorer.  Då barnen e j  hade fåt t  regelbunden karies-

sanering av det primära bettet  var kariesaktiviteten emellert id ej  möjlig 

att  beräkna. Enbart information om salivens sekretionshastighet,  pH och 

buffertverkan kunde dock inte tänkas bilda underlag för en diagnos av 

kariessjukdomen. 

För bestämn ing av antalet laktobaciller i  saliv hade en enkel test  lan

serats (Dentocult®, Larmas 1975). Vid denna t est  hälles saliven över 

ytan på e t t  selektivt odlingssubstrat för laktobaciller och s ubstratet 

inkuberas.  Antalet laktobaciller i  saliven uppskattas genom a tt  antalet 
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kolonier som vux it  fram på substratet jämföres m ed en mall.  Tillförli t l ig

heten och reproducerba rheten för denna metod utvärderades i  arbete IV. S å

väl antal som olik a arter av laktobaciller stämde väl överens med vad man 

fann vid konventionell  laboratoriemässig odiingsmetodik. Variationen under 

dagen av antalet laktobaciller i  saliven var l i ten och påverkades i  ringa 

grad av tandborstning omedelbart före provtagningen. Antalet laktobaciller 

i  saliven var dessutom s tabil t  från dag t i l l  dag. Proven kun de inkuberas i  

rumstemperatur (22-25°C), vilket t i l lät  kolonier av såväl laktobaciller 

som jästsvampar att  växa ut.  Kolonier av jästsvampar kunde identifieras 

genom a tt  de ofta var större och hade en mera matt och r å yta än kolonier 

av laktobaciller och a tt  de luktade som j äst  medan 1akto bacill  kolonier hade 

en karaktärist isk sur lukt,  påminnande o m fi lm jölk. Den av Larmas (1975) 

introducerade testen (Dentocult  } visade sig således vara en för klini

ken lämplig laktobacill test .  

I  arbete IV presenter ades också en kombinerad t est ,  som innebar en be

stämning av mängden l aktobaciller och jästsvampar i  saliven samt den 

stimulerade salivens sekret ionshastighet.  Denna test  kunde tänkas ge 

viss information om kostvanor,  munhygien och salivförhållanden och d är

med ev entuellt  bilda underlag för en diagnos av kariessjukdomen. Bak

grunden t i l l  detta antagande ä r följande. Laktobaciller trivs i  sur 

miljö och de ökar i  antal vid en frekvent sockerkonsumtion (Jay 1948). 

När jästsvampar påträffas i  saliven finns de i  stort  antal i  plack 

(Krasse 1954 c) och e tt  samband mellan högt gingival index och förekomst 

av jästsvampar kunde påvisas i  arbete I .  Mellan sa livens sekretion, pH 

och bu ffertverkan föreligger et t  samband (Andersson e t  al 1974). Till
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för!i  t i  igheten och d et kliniska värdet av den kombinerade testen utvär

derades i  arbete V. 

I  arbete V redovisades en prospektiv studie,  där 115 14 -åringar observe

rades under 15 månader.  Kariesfrekvensen vid försökets start  var i  medel

tal  10,8 fyllda eller karierade tandytor per barn. Inget barn hade någon 

tand extraherad på grund av karies.  De hade praktiskt taget inga karies-

skador eller fyllningar i  framtänderna. Kariesfrekvensen var också mycket 

låg för övriga tänders buckal- och l ingualytor och 39 % av barnen hade 

varken karierade eller fyllda approximalytor.  Under försöksperio den ut

vecklades i  medeltal 1,6 nya kariesangrepp per barn. Medan 46 % av barnen 

inte utvecklade någon ny k aries,  svarade 20 % av barnen för 70 % av kavi-

teterna. 

Resultaten bekräftade at t  Dentocult®var e t t  selektivt odlingssubstrat 

för laktobaciller.  En metodkontroll  visade att  för en tränad avläsare 

var variationer i  antalet laktobaciller på grund av avläsningsfel små 

och den variation, som för ekom mellan o lika odlingstemperaturer (22-37°C), 

låg inom avläsningsfelets ram. Opublicerade r esultat (Crossner) har dock 

visat at t  en odlingstemperatur under 22° C minskar t i l lförli t l igheten. 

En s tor avvikelse i  kolonistorlek mellan o dlingssubstrat och mall inne

bar risk för en f elaktig bedömning av antalet laktobaciller i  saliv.  

Därför räknades a ntalet kolonier på odiingssubstratet vid dessa t i l l

fällen och jämfördes m ed a ntalet kolonier på malle n. För 52 % av barnen 

registrerades samma an tal laktobaciller i  saliv vid försökets början och 

slut och end ast för 8 % registrerades en förändring av antalet lakto-
4* t  baciller större än 10 -  under e tt  år.  
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På grund av behandling med f ast  ortodontisk apparatur uppvisade å tta barn 

så speciella förhållanden, att  de uteslöts vid statistiska sambandsanaly

ser.  För de resterande 107 barnen» som ti l lsammans utvecklade 164 nya ka-

viteter,  testades sambanden m el la kariesaktivitet ,  kariesfrekvens, gin-

givit ,  antal laktobaciller i  saliven, förekomst a v jästsvampar i  saliven 

och s alivens sekretionshastighet.  Statistiskt signifikanta samband er hölls 

mellan kariesfrekvens och kariesaktivitet  respektive antal laktobaciller 

i  saliven och kariesaktivitet .  Antal laktobaciller i  saliven visade sig 

vara mer t i l l förlit l igt än kariesfrekvensen för at t  bedöma den e nskilde 

individens kariesaktivitet .  För de 20 barn som hade e tt  högt antal lakto

baciller (>10^) vid försökets start  var kariesaktiviteten 5,2 gånger hög

re än f ör de resterande 87 barnen. Totalt  erhöll  dessa 20 barn 89 nya ka-

viteter,  medan däre mot de 20 mest kariesaktiva barnen utvecklade 108 ka-

viteter.  För 41 barn registrerades genomgående låg a antal laktobaciller 

i  saliven (<10 } under försöket.  Dessa barn utvecklade ti l lsammans e ndast 

11 nya kaviteter,  vilket var 7 % av det totala antalet kaviteter.  

DISKUSSION 

I  Sverige har en förbättrad tandhälsa hos barn och ungdom ko nstaterats un

der senare år.  Förbättringen innebär huvudsakligen en markant sänkning av 

kariesfrekvensen och kariesaktiviteten. I  Västerbottens län har man ge nom 

epidemiologiska studier sedan 1967 för sökt bilda sig en uppfattning om orsa

kerna t i l l  denna kariesreduktion (I,  II,  Samuelson e t  al 1971 a ,  b,  Holm 

1975 b ,  Samuelson e t  al  1975, Crossner & Iv ars-Granström 1976, Månsson e t  al 

1979). Resultaten visar bl a att  frekvensen av småätande av sockerhaltiga 

produkter har minskat sedan 1967. Den fö rbättrade tandhälsan får dock 

ses som et t  samlat resultat  av en profylaktiskt inriktad barn- och 
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ungdomstandvård. Självfallet  kan m an e j  utesluta effekter av annan karies-

profylaktisk information som ko mmit barnen t i l l  del via skolor och mass

media. 

Som ett  resultat av god tandhälsovård kan m an också se den låga karies-

frekvensen och kariesaktiviteten hos de 14-åringar från Örebro län» som 

ingår i  arbete V. De hade i  medeltal 10,8 fyllda eller karierade ytor 

per barn vid försökets start  och ut vecklade 1,6 nya kaviteter under för

sökets 15 måna der.  So m jämförelse kan nämnas a tt  för ca 25 å r sedan upp

skattades kariesaktiviteten hos 13 -15-åringar t il l  ungefär sju karierade 

ytor per individ och å r (Krasse 1957). Då, l iksom nu , förelåg stora indi

viduella variationer av kariesaktiviteten. Medan 46 % av barnen i  arbete 

V inte utvecklade någon ny k aries,  svarade 20 % av barnen för 70 % av 

kaviteterna. Trots den fö rbättrade tandhälsan är det fortfarande en be-

gränsäd del av barnen, som kräve r största delen av tandvårdsresurserna 

för operativ kariesterapi.  Sven i  dagens tandvård skulle all tså en t i l l

förli tl ig test  för diagnos av kariessjukdomen innan irreversibla tand

skador har uppkommit vara av stort  värde. Den f örbättrade tandhälsan 

innebär dessutom a tt  man inte behöver ägna s å mycket t id åt  operativ 

kariesterapi utan kan lägga större resurser på tandhälsovård. Tandvården 

har också nya personalgrupper såsom ta ndhygienister,  profylax- och hygien

tandsköterskor,  som kan ägn a sig åt  detta arbete.  

När M iller i  slutet av 1 800-talet utarbetade sin kariesteori var hans 

grundtanke a tt  emaljen demi neraliserades genom syrapåv erkan och a tt  

denna syra bildades av bakterier vid fermentering av kolhydrater.  

Miller lyckades isolera ett  10-tal olika bakterier,  som had e denna 
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syrabildande förmåga. Han ansåg därför,  att  karies ej  orsakades av en spe

ciell  bakterie utan genom fl era syrabildande mikroorganismer i  munhålan. 

Sedan dess har dock en intensiv forskning pågått  för att  försöka finna 

en specifik "kariesbakterie".  Är 190 3 beskrev Goadby en syraproducerande 

bakterie,  som ha n hade isolerat från kariöst dentin (Buntings Palmerlee 

1925). Han ansåg att  den var av avgörande b etydelse för kariesprocessen 

och han gav den namnet B acillus necrodentalis.  Denna bakterie,  som sed er

mera kallades Bacillus acidophilus eller Lactobacillus acidophilus har 

blivit  föremål för omfattande studier.  Lactobacillus acidophilus var en 

heterogen grupp av mikroorganismer, inom vilken flera olika arter kunde 

urskiljas.  Alla dessa arter är nu klassificerade inom genus Lactobacillus 

(Rogosa 1974). Genom framställning av selektiva odiingssubstrat för lak-

tobaciller har den bakteriologiska odlingsmetodiken förenklats.  Tidigare 

användes en modifierad tomatagar (Hadley 1933) men num era används i  

stället  Rogosa SL agar (Rogosa et  al  1951), på vilket olika arter av 

laktobaciller växer ut i  t i l lförli tl igt antal (Gonzâles et  al 1971). 

Efter Goadbys rapport från 1903 har ett  positivt samband mellan f öre

komst av laktobaciller och kariessjukdom v isats i  många studier (I ,  IV, 

V, Kligler 1915, Bunting & Palmerlee 1925, Canby & Bernier 1936, Bradel 

& Blayney 1940, Strå!fors 1950, Krasse 1954 a,  Green et  al 1957, 

Goldsworthy & Spies 1958, Bahn & Quii Iman 1963, Hill  & Blayney 1965, 

Steinle et  al  1967, Holm 1975 a).  Man tänkte sig också, att  förekomsten 

av laktobaciller i  saliv kunde vara t il l  hjälp för at t  diagnostisera 

kariessjukdomen (Rodriguez 1931, Hadley & Bunting 1933). Sedan dess har 

åtskill iga försök gjorts med a t t  använda laktobacill testen i  karies-

diagnostiskt syfte (för översikt se Dewar 1949, Krasse 1952, Stolpe 1970, 
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Ellen 1976). Någon s törre användning har testen dock a ldrig fått  beroende 

på d els att  odling och utvärdering måste ske vid et t  bakteriologiskt la

boratorium, dels svårigheter at t  erhålla et t  påtagligt individuellt  sam

band mellan antalet laktobaciller i  saliven och kariesaktivitet .  

För a tt  kunna tolka resultatet av en laktobacill test  bör man känn a t i l l  

vissa fakta ora laktobaci11 ernås ekologi.  Laktobacillerna utgör en mycket 

l i ten del av den t otala mikrofloran i  såväl plack som sa liv (Socransky & 

Manganiello 197 1) och de bidrar sannolikt ej  t i l l  att  initiera karies 

(Clarke 1924, Ikeda et  al 1973). Ej heller i  plack på kritkariösa defek

ter kan en ökning av antalet laktobaciller noteras (Duchin & v an Houte 

1978). Andra bakterier såsom strep tokocker torde i  stället  vara ansvariga 

för utvecklingen av den t idiga kariesskadan. När skada n i  form av kavitet 

är etablerad ökar emellert id laktobacillernas andel av mikrofloran. I  

djupare delar av dentinkaries kan denna andel uppgå t i l l  över 50 % 

(Bowen 1967, Edwardsson 1974) och laktobacillerna är sannolikt av stor 

betydelse för en f ortsatt  utveckling av redan befintliga kariesskador. 

Kavitetsbildningen gynnar laktobacillerna, dels genom a t t  rent meka

niskt ge dem bä ttre retentionsmöjligheter,  då de har svårt att  fästa på 

en intakt tandyta (van Hou te e t  al 1972), dels genom a tt  en sur miljö 

skapas, vilket ger dem go da l ivsbetingelser (Strålfors 1950). 

Det ä r emellert id viktigt at t  känna t i l l  att  laktobaciller även före

kommer på andra ställen i  munhålan, och nä r inga öppna kaviteter före

ligger återfinns de fra mför all t  på tungan (Takel et  al 1971, van Houte 

et  al  1972). Salivens renspolande, utspädande och neutraliserande effekt 

innebär att  en för laktobaciller gynnsam mi ljö endast kan förekomma, där 
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mikroorganismer åstadkommer en snabb och riklig syraproduktion (Sims 

1970). Sådana betingelser kan skapas på tungan genom et t  frekvent intag 

av förjäsbara kolhydrater.  Ett  samband mellan kostens kolhydratinnehåll  

och s alivens 1 aktobacill  tal  är också känt sedan lä nge (Becks et  al 1944, 

Jay 1948, Krasse 1954 a ,  Kitchin & Permar 1955) och ä r även väl dokumen

terat i  samband m ed försö k med so ckersubstitut (Larmas e t  al  1975, 

Harjola & Liesmaa 1978). Detta förklaras av att  bakterier kontinuerligt 

lossnar från tungan och koraner ut  i  saliven. Förekomsten av laktobaciller 

i  saliven är också direkt proportionell  mot förekom sten på tungan (van 

Houte e t  al 1972). 

I  ett  sanerat bett  hos en frisk person med norm ala salivförhållanden är 

alltså den sann olika orsaken t i l l  ett  högt antal laktobaciller i  saliven 

en frekvent sockerkonsumtion. En f örutsättning för at t  detta skall  gälla 

är dock, at t  det inte finns några retentionsplatser för mikroorganismer, 

som t  ex öppna kaviteter,  olämpligt utförda tandläkararbeten, partialpro

teser och ort odontiska band, då dessa gör det möjligt för laktobacillerna 

at t  kolonisera på tänderna (Bradel & Blayney 1940, Owen 1949, Onisi & 

Kondo 1956, Shklair et  al  1956, Kesel et  al 1958, S hklair & Mazzarella 

1961, Bloom & Brown 1964, Steinle et  al 1967, Sakamaki & Bahn 1968). 

Barnen i  arbete V hade en låg kariesfrekvens. De v ar nysanerade inför 

försöksstarten och de nya kariesangrepp, som vid den kliniska under

sökningen e fter halva försöket bedömdes nå in i  dentinet sanerades sna

rast,  Dessutom ute slöts barn med orto dontiska band vid samtliga statis

tiska sambandsanalyser.  

När m an använde r laktobaci11 testen för att  diagnostisera kariessjukdomen 
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bör man tänka på a tt  karies är en sjukdom m ed komplex et iologi.  Balansen 

mellan ang reppsfaktorer och lokal resistens blir  avgörande f ör sjukdoms

förloppet.  Förekomsten av laktobaciller i  saliven speglar bara en an

greppsfaktor,  en frekvent sockerkonsumtion» medan andra faktorer såsom 

munhygien och fluorprofylax också påverkar kariesbilden. Den samlad e kli

niska och expe rimentella erfarenheten talar dock f ör,  at t  en frekvent 

sockerkonsumtion ä r den avgö rande kariesetiologiska faktorn (för över

sikt se Marthaler 1967, Mäkinen 1972, Andlaw 1977, Newbrun 1978, Newbrun 

& Frostell  1978). Ett  lågt antal laktobaciller i  saliven skulle all tså 

tyda på en lågfrekvent sockerkonsumtion. Med andra ord är det mellan e tt  

lågt antal laktobaciller i  saliven och en låg kariesaktivitet ,  som det 

starkaste individuella sambandet ä r att  förvänta.  Detta styrktes också 

av resultaten i  arbete V, där barnen med gen omgående låga antal lakto-

baciller (<10 ) hade en mycket låg kariesaktivitet .  Ett  högt antal lakto

baciller i  saliven talar för en frekvent sockerkonsumtion och där med 

föreligger risk för en hög kariesaktivitet .  Hur omfattande den na karies

aktivitet  blir  påverkas doc k av munhygienvanor och tändernas resistens. 

Dagens svenska barn- och ungdo mstandvård, där l ikartade förebyggande å t

gärder som munhygieninstruktioner och fluorprofylax ingår,  har sannolikt 

t i l l  en del jämnat u t ol ikheter hos barnen i  detta avseende. Det ä r då 

tänkbart at t  de kostvanor,  som ökar antalet laktobaciller lättare av

speglar sig i  en ökad kariesaktivitet .  Detta kan vara en förklaring t i l l  

at t  ett  påtagligt samband även e rhölls mellan e tt  högt antal laktobaciller 

i  saliven (>10^) och en hög kariesaktivitet  (V). 

Enligt resultaten i  arbete IV och V var antalet laktobaciller i  saliven, 

hos sanerade individer,  s tabil t  under långa t idsperioder.  Variationen 
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under dagen av antalet laktobaciller var l i ten, men eftersom det t i l lför

lit l igaste resultatet erhölls när salivprovet togs på förmiddaga r bör 

provet helst  tas vid denna t id på dagen. Laktobacill talet påverkades e j  

av tandborstning. Testen är troligen användbar från ca fem års ålder,  

då barnen i  arbete III  vid denna å lder samarbetade vid salivprovtagning 

och l aktobacillerna då ä r etablerade i  munhålan (Carlsson et  al 1975). 

Även i  t idigare studier har man provat att  inom svensk barntandvård an

vända förekomsten av laktobaciller i  saliven för att  välja ut patienter 

med hög k ariesaktivitet  (Krasse & E dwardsson 1965, Klock & K rasse 1979). 

Den sämr e t i l lförli t l igheten, som redov isas i  dessa arbeten, beror sanno

likt på a tt  reter. t ionsplatser,  som gyn nar laktobacillernas kolonisering 

på t änderna, ej  har eliminerats.  Klock & Krasse (1979) rapporterar at t  de 

undersökta barnens mjölktänder ej  var kariessanerade och a t t  detta be

gränsade laktobacilltestens kariesdiagnostiska värde. Liknande f örhållande 

har förmodligen förelegat även vid den av Krasse & Edwardsson (1965) ut

förda studien eftersom den ut fördes i  växel bettsålder och då det i  vårt  

land i  början av 1960-talet överhuvudtaget e j  var vanligt med fu llstän

dig behandling av primära bettet .  Sven om en fullständig behandling 

skulle ha utförts var kariesfrekvensen på den t iden betydligt högre än 

idag, vilket skulle ge f ler t i l lfällen för plackretention på grund av 

fyllnadsöverskott  etc.  Krasse & Edwardsson (1965) visade emellert id 

övertygande a t t  laktobacilltesten kunde utnyttjas för att  välja ut barn 

med s tort  behandlingsbehov. En grupp barn med högt antal laktobaciller 
C _ 

i  saliven (>10 ) f ick upprepad kariesprofylaktisk rådgivning. Denna i n

formation, som gavs t i l l  barn och f öräldrar,  resulterade i  en omläggning 

av kostvanor och kunde avs peglas i  en nedgång av antalet laktobaciller i  
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saliver». En cost-benefit  analys utfördes och en icke obetydlig vinst 

kunde redovi sas.  Sambandet mellan laktobaci11 förekomst och kariesakti-

vitet  var dock e j  så påtagligt som i  arbete V. Den t i l lämpade odlings

metodiken var dessutom betydligt dyrare än Dentocult®-metoden. 

Medan förekomsten av laktobaciller avspeglar frekvensen av sockerkonsum

tionen och där med indirekt ger uppfattning om ka riesaktiviteten, har på 

senare år Streptococcus mutans a nsetts ha en speciell  kariesetiologisk 

betydelse (Gibbons & van Houte 1975, Newbrun 1978). Redan Clarke (1924) 

beskrev denn a streptokocks samband m ed kariesprocessen. Bakterien föll  

emellert id i  glömska men f ick förnyat intresse i  samband m ed experim en

tella kariesförsök på hamster (Fitzgerald & Keyes 1960), där den vis ade 

sig ha en snabb kariesframkallande egenskap. Sedan dess har S. mutans 

varit  föremål för intensiv forskning. I tvärsnittsstudier har man på

visat att  det finns ett  samband mellan höga tal  av S .  mutans i  plack 

och hög k ariesaktivitet  (Krasse e t  al  1968, Schamschula & Charlton 1971, 

Woods 1971). Även på ensk ilda tandytor har man f unnit  et t  positivt sam

band mellan kariesangrepp och förekomst av S. mutans i  plack (de 

Stoppelaar et  al 1969, S treet et  al 1976, Duchin & van Houte 1978). När 

man f ölj t  enskilda tandytor i  longitudinella studier är emellertid detta 

samband me ra o klart ,  ty dels förekommer S. mutans i  höga tal  i  plack på 

tandytor,  som i nte utvecklar karies,  dels utvecklas karies utan att  

S. mutans fi nns närvarande (Ikeda et  al  Î973, Mikkelsen & Poul sen 1976, 

Hardie et  al 1977, Loesche & Straffon 1979, Masuda e t  al  1979). Med u t

gångspunkt f rån hit t il ls presenterade arbeten synes all tså s. mu tans inte 

ensam kun na t i l lskrivas någon specifik kariesetiologisk förmåga. 
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I l ikhet med l aktobaciller tr ivs S. mutans dock i  en sur miljö (Gibbons & 

van Houte 1975, van Houte 1978, Tanzer & Freedman 1978) och a ntalet Ökar 

vid en frekvent konsumtion av socker (de S toppelaar et  al  1970, Staat 

et  al 1975). Förekomsten av s. mu tans i  munhålan borde därför kunna a v

slöja sockerkonsumtionsvanor och s kulle därmed ha samma principiella för

utsättningar som för ekomsten av laktobaciller att  användas fö r diagnostik 

av kariessjukdomen. Försök a tt  förutsäga kariesaktiviteten med h jälp av 

S, mutans har emellert id inte givit  entydiga resultat ,  varken när man an 

vänt plackprov (Swenson e t  al 1976) e ller salivprov (Edwardsson et  al  

1972, Klock & Krasse 1979). Detta kan s annolikt förklaras av svårigheter 

med a tt  erhålla representativa bakterieprov. S. mutans k oloniserar endast 

på tänderna och k oncentrationen i  plack varierar mycket,  inte bara mel lan 

olika tänder utan också mellan olika ställen på samma tandyta (Gibbons & 

van Houte 1975, Duchin & v an Hou te 1978). Resultatet från et t  plackprov 

bl ir  all tså beroende av var och hur man tar si t t  prov. Salivens bakterier 

kommer i  huvudsak från bakteriebeläggningar på tunga och tänder (Krasse 

1954 b ,  Gibbons et  al 1964, Carlsson 1967). Genom en mera a rtfatt ig mikro

flora,  enhetligare ekologi och kontinuerlig epiteldeskvamation blir  tung

ans flora representativ i  ett  salivprov, medan plackflorans bidrag t i l l  

salivfloran varierar med o likheter i  bakteriernas kolonisering på tänder

na och individens munhygien. Enligt Loesche e t  al  (1975), som har jämfört 

sambandet mellan kariesaktivitet  och förekom sten av S . mutans vid olika 

provtagningssätt,  ger salivprov det svagaste sambandet.  En anna n nackdel 

med a t t  använda förekomsten av S. mutans f ör diagnostik av kariessjuk

domen ä r att  det ännu inte finns någon lämplig kliniskt anpassad od lings

metod. Förenklade metoder har presenterats (Westergren & Krasse 1978, 

Köhler & Bratthall  1979), men de kräver fortfarande ti l lgång t i l l  bak



19 

teriologiskt laboratorium. 

Då karies är en multifaktoriell  sjukdom borde en kombination av tester 

för flera kariesdisponerande egenskaper öka d et diagnostiska värdet 

(Socransky 1968). Det f i nns också undersökningar,  som sty rker detta an

tagande (Rundegren & Ericson 1978, Klock & K rasse 1979)- Parkins (1978) 

kunde dock inte öka d et diagnostiska värdet genom att  kombinera f lera 

kariestester.  Resultatet av en sådan jämförelse blir  naturligtvis be

roende av vilka faktorer som te stas.  Enligt resultaten från arbete V 

kunde d et inte verifieras att  laktobaci11 testens kariesdiagnostiska 

värde kunde f örbättras med h jälp av den kombinerade t est ,  som pre sente

rades i  arbete IV. 

Jästsvampars förekomst i  samband m ed plack och g ingivit  är tidigare doku

menterad (I ,  Krasse 1954 c ,  Holm 1975 a ).  Något samband mellan förekomst 

av jästsvampar och gingivit  kunde e j  påvisas i  arbete V. Detta berodde 

troligen på, at t  Dentocult  är et t  olämpligt substrat för odling av dessa 

mikroorganismer, även om inkub eringen sker i  rumstemperatur.  I  arbete V 

kunde d et ej  heller påvisas något samband mellan s alivens sekretionshas

tighet och kariesfrekvens eller kariesaktivitet .  Detta är i  överensstäm

melse med en annan nyligen genomförd lo ngitudinell  studie på svenska ton

åringar (Klock & Krasse 1979). I  dagens tandvårdssituation förefaller 

normala variationer i  salivsekretionen ej  vara av avgörande betydelse 

för kariesutvecklingen hos f riska barn och ungdomar. 

Även o m fluore ns kariesreducerande förmåga ä r väl dokumenterad (for över

sikt se Ericsson 1978) kunde det i  arbete I och II  inte påvisas att  intag 
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av fluortabletter hade någon påtaglig effekt på kariesfrekvensen. Senare 

forskning antyder at t  det framför al lt  är fluorens exogena effekt som är 

viktig (Thylstrup 1979). Experimentella studier har också visat att  det 

framför al lt  är i  det allra yttersta emaljskiktet,  som sto ra skillnader 

i  fluorkoncentration föreligger vid hög respektive låg fluorhalt  i  dricks

vatten (Petersson et  al 1978). Enligt Weatherell  et  al (1979) har intakt 

emalj inte någon större fluorupptagande förmåga, utan detta förutsät ter 

en init ial  urkalkning. Fluorens effekt vid kariesbehandling skulle fram

för all t  ligga i  at t  den u nderlättar en remineralisering av mycket t idiga 

urkalkningar av em aljen. En god flu orprofylax förutsätter då en ofta 

återkommande exo gen påverkan av emaljen. Fluor i  tandkräm bör ,  enligt 

detta synsätt ,  vara en bra fluorkälla.  God kariesreduktion har också 

rapporterats vid försök med ol ika typer av fluortandkräm (Koch 1967, 

Edlund & Koch 1977, Jame s e t  al 1977). Också vid s  k optimal fluorhalt  

i  dricksvattnet har ytterl igare sänkning av kariesaktiviteten erhåll i ts 

med h jälp av fluortandkräm {Lind e t  al  1974). I  Sverige har den s alu

förts sedan 1962 och ä r idag den mest utnyttjade fluorkällan. Redan 19 71 

använde 93 % av åttaåringarna i  arbete II  sådan tandkräm. 

I  arbete I och I I  var det inte möjligt att  påvisa påtagliga samband mel

lan barnens kariesfrekvensoch tandborstningsvanor. Liknande resultat har 

också redovisats mellan kariesaktivitet  och tandborstningsvanor (Sutcliffe 

1973). I  samband m ed munhygien instruktioner,  övervakad t andborstning och 

professionell  tandrengöring en gång i  månaden kun de Badersten e t  al 

(1975) ej  visa någon påtaglig kariesreduktion på buccal- och l ingualytor.  

Approximal rengöring med t andtråd gav doc k effekt i  l ikhet med andra un

dersökningar (Wright et  al  1979). Den kariesreduktion, som Ax elsson & 
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Lindhe (1974) erhöll genom professionell tandrengöring, tillskrev de fram

för allt en mekanisk plackkontroll. Det har dock hävdats att denna karies-

reduktion framför allt skulle vara en effekt av fluorbehandlingen i sam

band med den professionella tandrengöringen (Meisen et al 1979). Oberoende 

avvflken faktor som ä r viktigast, har Axelsson (1978) i sina studier över

tygande visat att plackkontroll i kombination med lokal fluorbehandling 

kan resultera i en kraftig nedgång av kariesaktiviteten. I experimentella 

studier har man oc kså kunnat visa att det är möjligt att remineralisera 

initiala kariesskador med hjälp av god munhygien i kombination med d aglig 

fluorsköljning med 0 ,2 % NaF-lösning (von der Fehr et al 1970). Trots att 

det i de allra flesta kliniska studier har varit svårt att finna en

tydiga samband mellan tandborstningsvanor och kariessjukdom bör alltså 

daglig munhygien ingå som en naturlig del i allmänhygien och friskvård. 

Dessutom är effekten på gingivit och parodontit väl dokumenterad (Lindhe 

& Koch 1966, Suotni et al 1971, Axelsson 1978}. 

Åtgärder som fö rebygger uppkomsten av kariesskador, eller som botar karies-

sjukdomen som sådan, bör sikta mot en mindre frekvent sockerkonsumtion 

och bör även omfatta plackkontroll och ge en ökad kariesresistens genom 

fluorbehandling. I en kollektiv basprofylax, d v s de förebyggande åt

gärder som skall omfatta alla individer, bör det ingå kostrådgivning 

och information om da glig tandborstning med f luortandkräm. I det perma

nenta bettet, från ca 15 års ålder, bör munhygienen kompletteras med 

approximal rengöring med tandtråd. Vid kostrådgivningen är det framför

allt faran av en frekvent konsumtion av sockerhaltiga produkter som s kall 

betonas. 
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Då stora variationer av ka riesaktiviteten föreligger bör en förebyggande 

tandvård förutom basprofylax även innehålla till äggsåtgärder för de indi

vider, som har en aktiv kariessjukdom. Program fö r sådana ti 11 äggsåtgär

der finns presenterade av Gr anath (1978) och av Socialstyrelsen (1978:3). 

Med en enstaka bestämning av a ntalet laktobaciller i saliven kunde man, 

enligt resultaten från arbete V, med relativt stor tillförlitlighet välja 

ut barn med en hög kariesaktivitet .  En upprepning av pro vtagningen ökade 

inte tillförlitligheten. Laktobaci11 testen var minst lika tillförlitlig, 

som e n klinisk registrering av kariesaktiviteten, vilket är den idag 

gängse metoden för att välja ut barn för tilläggsprogram och som även är 

rekommenderad av Socialstyrelsen (1978:3). Det skall ånyo understrykas, 

att laktobaci!1 testens stora fördel är, att den gör det möjligt att sätta 

in förebyggande åtgärder innan kariösa kaviteter manifesteras. 

Genom uppre pade bestämningar av antalet laktobaciller i saliven kunde 

barn med mycket låg kariesaktivitet väljas ut. Dessa barn skulle kunna 

ställas utanför mera omfattande förebyggande vårdprogram. Det är också 

troligt att revis ionsintervall en kunde göras längre för dessa barn. Det 

kunde räcka med besök hos tandläkare vartannat år och däremellan med 

kontroller hos tandhygienist eller profylaxtandsköterska. 

Eftersom praktiskt taget alla barn numera använder fluortandkräm, spelar 

sannolikt inte fluorsköljning i skolan samma kariesförebyggande roll som 

tidigare. Att två gånger per termin byta ut fluorsköljning mot salivprov-

tagning för laktobaciller skulle ge en uppfattning om ba rnens sockerkon

sumtionsvanor. Detta skulle inom den nuvarande organisationen skapa en 
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förutsättning för en tidigare diagnos av kariessjukdomen och en mer in

dividuellt anpassad behandling av denna. 
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SAMMANFATTNING 

Under senare år har den svenska barn- och ungdomstandvården fått en allt 

mer förebyggande inriktning. Oetta har resulterat i en förbättrad tand

hälsa. Olika kombinationer av förebyggande åtgärder som kostrestriktioner, 

professionell tandrengöring, fissurförsegling, fluor- och klorhexidin-

behandling har givit goda resultat. Det individuella behovet av en före

byggande behandling varierar dock mycket. För att utnyttja tandvårdens 

resurser på ett effektivt sätt skulle det därför vara värdefullt att 

kunna förutsäga vilka individèr, som kommer a tt utveckla omfattande tand

sjukdomar. 

Syftet med d etta avhandlingsarbete var att försöka finna en kliniskt an

vändbar metod för att diagnostisera kariessjukdomen hos barn och ungdom 

innan irreversibla skador uppkommit. 

I arbete I och II belystes sambanden mellan oral t status, allmänt hälso

tillstånd, kostvanor samt socioekonomiska och odontologiska faktorer. 

Resultaten visade att av de faktorer som hade samband med kariessjuk

domen, var salivens sekretionshastighet och förekomsten av laktobaciller 

i munhålan tänkbara att använda i diagnostiskt syfte. 

Enligt resultaten från arbete III hade den stimulerade salivens sekre

tionshastighet, pH och bufferteffekt ett negativt samband med karies-

frekvensen, men resultaten visade stor spridning. Sannolikt är det inte 

möjligt att enbart med hjälp av dessa salivfaktorer diagnostisera karies

sjukdomen. 
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Tillförlitligheten och reproducerbarheten av en ny laktobacilltest 
(§) 

(Dentocult ) utvärderades i arbete IV. I jämförelse med konventionell 
/ß) 

laboratoriemässig odlingsmetodik visade sig Dentocult vara lika till

förlitlig för att bestämma antalet laktobaciller i saliven. Variationen 

av antalet laktobaciller var liten, såväl under dagen som från dag till 

dag, och den påverkades i ringa grad av tandborstning. Dentocult kunde 

inkuberas i rumstemperatur (22 - 25°C), vilket skapade förutsättningar 

för växt av laktobaciller och jästsvampar. I arbete IV presenterades 

också en kombinerad test för diagnostik av kariessjukdomen. Testen inne

bar en bestämning av mängden laktobaciller och jästsvampar i saliven 

samt den stimulerade salivens sekretionshastighet. Tillförlitligheten 

och det kliniska värdet av denna test utvärderades i arbete V. 

Av resultaten från arbete V framg ick att trots en väl organiserad tand

vård med f örebyggande inriktning förelåg stora variationer av karies-

aktiviteten. Även i dagens tandvård skulle alltså en tillförlitlig test 

för tidig diagnostik av kariessjukdomen vara av stort värde. Varken fö

rekomst av jästsvampar i saliven eller salivens sekretionshastighet ha

de något påtagligt samband med kariesaktiviteten. En bestämning av an

talet laktobaciller i saliven visade sig däremot vara en värdefull test 

för att förutsäga kariesaktiviteten och antalet laktobaciller var för

hållandevis stabilt under försöksperioden. 

När laktobacilltesten används för att diagnostisera kariessjukdomen skall 

detta ske på friska och kariessanerade patienter. Det är viktigt att det 

hos dessa patienter inte förekommer några retentionsplatser för mikro

organismer, som t ex öppna kaviteter, olämpligt utförda tandläkararbeten, 
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partial proteser och ortodontîska band. Antalet laktobaciller i saliven 

avspeglar då frekvensen av sockerkonsumtionen och ger därmed indirekt 

en uppfattning om k ariesaktiviteten. 

Information om a ntalet laktobaciller i saliven kan användas på två olika 

sätt vid diagnostik av kariessjukdomen. Barn med höga antal laktobaciller 

(>105) har ofta hög kariesaktivitet. På dessa kan då förebyggande åtgär

der sättas in före det att kariösa kaviteter manifesterats. Barn med upp-

repade låga antal laktobaciller (<10 ) har mycket låg kariesaktivitet. 

Dessa kan sannolikt ställas utanför mera omfattande förebyggande vård

program och kan troligen ges längre revisionsintervall. 

Sammanfattningsvis visar resultaten från detta avhandlingsarbete att en 

bestämning av antalet laktobaciller i saliven kan ge en uppfattning om 

sockerkonsumtionsvanor, vilket skapar förutsättningar för en tidig diag

nos av kariessjukdomen och en mer individuellt anpassad behandling av 

denna sjukdom. 
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GENERAL SUMMARY 

During recent years oral prophylaxis has come to play an ever increasing 

role in Swedish dental health service resulting in a steady improvement 

in dental health. Prophylactic programs including various combinations of 

dietary restrictions, professional toothcleaning, sealing of fissures and 

fluoride or Chlorhexidine treatments have been effective. However, the 

individual need for such prophylactic programs varies greatly. In order 

to make the best use of the available dental health service resources it 

would be very beneficial to be able to identify individuals susceptible 

to dental decay or periodontal disease. 

The aim of the present thesis was to find a test for prediction of the 

individual caries activity which would be useful in routine clinical 

work. 

In study I and II the correlations between oral health, general health, 

food habits and socioeconomic conditions were investigated. The results 

showed that of the factors correlated to dental decay,,salivary secretion 

rate and oral lactobacilli were those which might be useful for caries 

prediction. 

According to the results in study III the negative correlations between 

caries frequency and secretion rate, pH and buffer effect of saliva 

demonstrated for the group showed a very wide range of variation on in

dividual bases. The c aries activity might have been better related to the 

varying salivary conditions but this value was not possible to obtain, as 

these children had not been given dental treatment of their primary teeth. 
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However, it could be concluded that these saliva tests alone probably 

not allow prediction of the individual caries activity. 

The accuracy and reproducibility of a new dip-slide test (Dentocult®) 

for determination of the number of lactobacilli in saliva were investi

gated in study IV. The results showed that in comparison to conventional 

laboratory culturing technique Dentocult® provided a reliable test for 

determining lactobacilli in saliva. The daily variation of the lactoba

cillus count was small and did not seem to be influenced by tooth-brush

ing. During three consecutive days similar counts were obtained. The 

dip-slide could be incubated at roomtemperature (22 - 25°C) allowing 

lactobacilli and yeasts to grow on the slides. 

In this study a combined predictive caries test, including determination 

of the number of lactobacilli and yeasts in saliva and the salivary secre

tion rate;was presented. The reliability and clinical use of this test were 

examined in study V. 

The results showed that in spite of a well organised dental health service 

including preventive measures a wide variation in caries activity remained 

and an instrument for caries prediction would be a valuable asset. Neither 

yeasts nor secretion rate of saliva was found to be correlated with car

ies activity. However, the individual lactobacillus count, which was fair

ly consistent throughout the study, alone provided a valuable test for 

predicting caries activity. 

It was concluded that the lactobacillus count in caries prediction should 
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be used in healthy and properly treated patients. It is then important 

that there are no such areas of microbial retention on the teeth as 

open cavities, poorly executed conservations, dentures or orthodontic 

bands. In these situations, the lactobacillus count seems to reflect 

the frequency of ingested fermentable carbohydrates and indirectly the 

risk for initiation of carious lesions. 

The results indicate that the lactobacillus counts could be used in two 

different ways. High counts (>10^} would select risk cases and allow 

introduction of prophylactic measures prior to initiation of dental 

decay. Continuously low counts (<10 ) selected subjects with very low 

caries activity which is an interesting finding for the organized dental 

health service. These subjects would probably be kept outside prophylac

tic programs and might be permitted to prolonged periods between con

servations. 

In conclusion, the prediction of caries activity by the lactobacillus 

count would be a way o f individualizing prophylactic caries treatment. 
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