Det är inte säkert att den självupplevda lukten stämmer överens med vad utomstående känner. Med hjälp av tekniken kan Seida
Erovic-Ademovski mäta innehållet i gaserna från patientens munhåla.

2017-04-06 08:11 CEST

Ny doktorsavhandling om dålig andedräkt
På fredag avlägger Seida Erovic Ademovski examen i odontologisk vetenskap.
Temat är behandling av dålig andedräkt.
– Dålig andedräkt är ett stort problem som många lider av, och samtidigt ett
känsligt ämne, konstaterar Seida Erovic Ademovski, universitetsadjunkt i oral
hälsa vid Högskolan Kristianstad.
I de flesta fall uppstår den otrevliga lukten när bakterier i munhålan bryter
ner proteiner, och i samband med detta frigörs illaluktande gaser.

– Att märka hur personen man pratar med vänder sig bort eller drar sig
undan kan ge nedstämdhet, försämrad självkänsla och sämre livskvalitet.
Många lider i tysthet, men en del söker sig till tandläkare eller tandhygienist
för att få hjälp.
Fungerar behandling?
De vedertagna metoderna, som brukar rekommenderas till patienter, är
tandhygienistbehandling, användande av tungskrapa eller munsköljmedel.
Men Seida Erovic Ademovski har gått ett steg längre: I vilken grad fungerar
metoderna, vilka kombinationer fungerar bäst, och hjälper de enbart för
stunden eller ger de mer långsiktig effekt?
Studierna visar att ett mindre antal patienter blir helt hjälpta genom
tandhygienistbehandling. Tungskrapa kan också ge viss effekt, men den mest
effektiva metoden har visat sig vara regelbunden sköljning med vätska som
innehåller zinkjoner och klorhexidin.
Framöver, som nybliven doktor i odontologi, hoppas Seida Erovic Ademovski
få fortsätta fördjupa sig i problematiken med dålig andedräkt.
– Det är ett komplext ämne som det finns ganska lite forskning kring, så
detta är egentligen bara början. Samtidigt är det förstås roligt om man kan
hjälpa människor längs vägen, säger hon.
Tid och plats för disputationen
Fredag 7 april kl 9.00–12.00
Aulan i hus 7, Högskolan Kristianstad
Avhandlingens titel: Treatment of intra-oral halitosis
Avhandlingen kan laddas ner här
Kontakt
Seida Erovic Ademovski, universitetsadjunkt i oral hälsa vid Högskolan
Kristianstad, 044-250 38 61, seida.erovic_ademovski@hkr.se.

Vid Högskolan Kristianstad (HKR) läser cirka 13 500 studenter vid något av
högskolans 48 program eller 400 kurser. Högskolan Kristianstad är unik i
landet genom att samtliga programutbildningar på grundnivå och merparten
av programmen på avancerad nivå innehåller minst fem veckors
verksamhetsförlagd utbildning (VFU).
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