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Detta tvärvetenskapliga projekt innefattar såväl grundforskning som klinisk forskning och 
syftet var att undersöka effekten av och lägga en vetenskaplig grund för att använda en vanlig 
tandborste med fototerapi, dvs. en tandborste med inbyggt antibakteriellt blått LED-ljus. Detta 
för att undersöka om det blåa ljuset kan ge någon tilläggseffekt på plack och gingivit. 
Mekanismen bakom fototerapi bygger på att bakterier absorberar synligt ljus och bildar en 
reaktiv form av syre som kallas singlettsyre och som gör att bakterien dör. En grupp kemiska 
föreningar, porfyriner, anses vara de som är inblandade i ljusabsorptionen och bildningen av 
singlettsyre. 
Avhandlingen bygger på fyra studier. I Studie I var syftet att undersöka om 
parodontitpatogenen Aggregatibacter actinomycetemcomitans på egen hand kunde producera 
röd fluorescens. Resultatet visade att så var fallet och detta indikerade att denna bakterie 
kunde innehålla porfyriner. Detta väckte intresset att utföra en in vitro-pilotstudie som visade 
att 410 nm blått ljus kunde hämma tillväxten av A. actinomycetemcomitans. I Studie II 
utvecklade vår forskargrupp en ny känslig metod för kemisk analys av porfyriner i 
mikroorganismer med användning av högupplösande vätskekromatografi - 
tandemmasspektrometri (LC/MS/MS). Denna metod användes för att identifiera och 
kvantifiera porfyriner i de orala patogenerna A. actinomycetemcomitans och Porphyromonas 
gingivalis, såväl som i svampen Saccharomyces cerevisiae. I Studie III undersöktes kemiska 
porfyrinprofiler av A. actinomycetemcomitans och P. gingivalis och deras förändringar under 
bakterietillväxten. Det visade sig att porfyrininnehållet förändrades mycket under 
odlingstidens gång. Detta resultat visar på behovet av standardiserade odlingsprotokoll när 
man utför fototerapiexperiment in vitro. Studie IV är en randomiserad kontrollerad studie 
(RCT) vilken genomfördes i syfte att undersöka fototerapeutisk effekt på dentalt plack och 
gingivit genom att borsta med tandborstar inkorporerade med 450 nm blått LED-ljus. I både 
interventionsgruppen (n= 25 personer) som använde blåljustandborsten och kontrollgruppen 
(n=23 personer) som inte använde blått ljus fanns det en betydande reduktion av plack och 
gingivit (p <0,001). Det observerades en betydligt större reduktion av plackindex (PI) för 
blåljusgruppen jämfört med kontrollgruppen där mängden plack minskade med 62 % 
respektive 51 % men skillnaden var inte signifikant (p=0,058). I blåljusgruppen observerades 
också en större reduktion av gingivalindex (GI) och blödning vid sondering (BOP) men det 
var ingen signifikant skillnad mellan grupperna. (p> 0,29). Vad gäller analyser av 
inflammationsmarkörerna, IL-1β och IL-8 i gingivalvätska (GCF) samt MMP-8 och TIMP-1 i 
saliv, så visade blåljusgruppen en signifikant minskning av alla fyra utvärderade markörer. 
Kontrollgruppen visade endast en signifikant minskning av MMP-8-koncentrationen. 
Slutsatsen blev att tandborstar inkorporerade med 450 nm blått LED-ljus inte ger någon 
signifikant tilläggseffekt på plack och gingivit. För vidare studier rekommenderas tandborstar 
inkorporerade med 405 nm LEDs eftersom forskning visar att det är det optimala 
absorptionsspektrumet för porfyriner . 
 


