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SAmmANfATTAT Nya avancerade 
bildtekniker ger större diagnostiska 
möjligheter än traditionella rönt-
genundersökningar. Magnet- 
resonanstomografi har vid sidan 
av datortomografi gett de största 
diagnostiska framstegen, och an-
vänds för att undersöka praktiskt 
taget alla delar av kroppen. Artikeln 
fokuserar på MR-diagnostik vid 
olika tillstånd i käklederna, benigna 
och maligna tumörer i käkarna, 
samt käkinfektioner och nekroser.

 Diagnostisk radiologi har genomgått en 
enorm utveckling de senaste 40 åren 
med tillkomsten av nya bildåtergivande 
tekniker.  Förutom datortomografi (ct), 

har magnetresonanstomografin (mr) medfört de 
största diagnostiska framstegen. I dag används 
mr för att undersöka tillstånd i praktisk taget alla 
delar av kroppen.

En av fördelarna med mr jämfört med ct är att 
metoden inte använder joniserande strålning. 
Kraftiga magnetfält och radiovågor ser till att ra-
diofrekvenssignaler från vätekärnor i vävnader 
kan registreras och det är dessa signaler som an-
vänds för att skapa en bild. Viktiga faktorer som 
påverkar signalstyrkan är tätheten av protonkär-
nor i vävnaden (protondensiteten) och två så kal-
lade relaxationsparametrar, T1 och T2, som visar 
hur protonkärnorna reagerar efter att ha expo-
nerats för radiovågorna. Protondensitet (pd), T1 
och T2 varierar från vävnad till vävnad, och bild-
tagningen kan anpassas så att skillnader i en av 
dessa faktorer dominerar (viktar) kontrasten.

Genom att kombinera pd-viktade, T1-viktade 
och T2-viktade bilder kan man med magnetreso-
nans skilja mellan olika typer av vävnad bättre än 
med datortomografi, både normal och patologisk. 
Användning av intravenöst kontrastmedel under-
lättar när man ska skilja mellan solida och cys-
tiska processer och när man ska bedöma graden 

av vaskularisering. En annan vanlig bildtagning 
inom maxillofacial mr-diagnostik kallas stir, en 
kombination av T2-viktning  som ger en kraftig 
signal från vävnad med mycket vatteninnehåll 
och cystor, och fettsuppression som ger ingen el-
ler endast en svag signal från fettvävnad.

Syftet är att visa på den diagnostiska poten-
tialen med mr-undersökning av vissa tillstånd 
inom maxillofacial radiologi. Undersökningen 
är först och främst ett komplement och används 
på patienter där man kan förvänta sig att få di-
agnostisk information som annan radiologisk 
undersökning inte kan ge. Artikeln fokuserar på 
mr-diagnostik vid olika tillstånd i käklederna, 
benigna och maligna tumörer i käkarna, samt 
käkinfektioner och nekroser.

käkleder
Patienter med temporomandibular dysfunktion, 
tmd, utgör en stor och heterogen grupp med 
smärta i käke och/eller ansikte, och störningar 
i käkfunktionen. Anamnes och klinisk under-
sökning är helt avgörande för diagnostik och 
behandling. Att ge information till patienten 
om tillståndet, och behandla med stabiliserings-
skena, är det bästa vi kan göra för de allra flesta 
patienter, utan att behöva undersöka käklederna 
med avancerade radiologiska metoder.

Den största undergruppen av tmd är myalgi-
patienterna, där huvudproblemet sitter i tugg- 
och nackmuskulaturen. Avancerad radiologisk 
utredning bör endast göras där den kliniska un-
dersökningen, eventuellt konventionell röntgen-
undersökning, indikerar behov av mer informa-
tion av betydelse för patientbehandlingen.

Avancerad radiologisk diagnostik är också 
aktuell vid differentialdiagnostisk problemställ-
ning, där konventionell behandling inte har gett 
resultat, och det kan finnas indikation för ett 
kirurgiskt ingrepp. Detta gäller en mycket liten 
grupp tmd-patienter.

tmd-patienter kan kategoriseras i fem un-
dergrupper: myalgi, diskförskjutning, artros, 
inflammatorisk ledsjukdom och annat. För de 
fyra sistnämnda undergrupperna kan avance-
rad radiologisk undersökning vara av avgörande 
diagnostisk betydelse. Mycket av innehållet om 
käklederna är hämtat från ett kapitel i boken 
tmds: an evidence-based approach to diagnosis 
and treatment [1].  
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Figur 1a och b. Normala strukturer. MR visar normal disk (pil); form och 
position, vid sammanbitning (a) och gapning (b), samt normala ben-
strukturer.

Figur 2a och b. Diskförskjutning utan normalisering vid gapning och 
normala benstrukturer. MR visar deformerad disk (pil) som är anteriort 
förskjuten vid a) sammanbitning och b) gapning.

TABELL 1. Fördelning av position/förskjutning av disken enligt Larheim et al [8].

Diskposition/förskjutning Asymtomatiska frivilliga Patienter
 n = 124 leder n = 115 leder 

Normal  94 (75,8 %) 43 (37,4 %)
Partiell förskjutning 27 (21,8 %) 26 (22,6 %)
Fullständig förskjutning 3 (2,4 %) 46 (40,0 %) 

diskförskjutning
Uttrycket »internal derangement« används ofta 
i litteraturen. Inom ortopedin används det om 
mekaniska fel som stör ledens normala funktion 
[2]. I käkleden används uttrycket ofta synonymt 
med diskförskjutning, men i princip är alla me-
kaniska orsaker till en störd funktion per defini-
tion en »internal derangement«.

Ett exempel är fibrösa adherenser som innebär 
att disken inte rör sig normalt med kondylen vid 
gapningsrörelsen, även om disken ligger i nor-
mal position vid sammanbitning. För att påvisa 
diskens position och form kan ingen radiologisk 
metod mäta sig med mr (figur 1). Vid diskför-
skjutning kan disken antingen normaliseras vid 
gapningsrörelsen, ofta med ett klickljud, eller 
vara permanent förskjuten både vid sammanbit-
ning och gap, och efter hand deformeras (figur 
2). De flesta diskförskjutningar är anteriora, an-
tingen med eller utan sidoförskjutning, och kan 
därför påvisas med sned sagittal snittriktning. En 
rad studier har påvisat en hög förekomst av disk-
förskjutning hos tmd-patienter som remitteras 
för radiologisk diagnostik, i enstaka mr-studier 
så många som 80 procent [3–8]. 

mr-studier har även visat att diskförskjutning 
förekommer hos cirka 1/3 av friska kontroller [5, 
6, 8]. Den höga prevalensen har lett till en diskus-
sion om huruvida diskförskjutning är en med-
född normal anatomisk variant [9, 10]. I en studie 
på 30 barn i åldrarna 2 månader till 5 år som un-
dersökts med cerebral mr, kunde man observera 
normal diskposition i alla leder på samtliga pa-
tienter [11]. I en kontrollstudie av friska frivilliga 
mellan 6 och 25 år påvisades förskjutning hos 11 
procent av individerna i åldrarna 6–11 år [7], vil-
ket tyder på att diskförskjutning i käkleden inte 
är medfödd, men kan utvecklas tidigt.

2001 visade Larheim et al [8] att diskpositionen 
i käkleden hos såväl patienter med smärta och/
eller käkfunktionsstörning och friska kontroller 
kunde delas in i tre huvudgrupper: normal po-
sition, partiell diskförskjutning och fullständig 
diskförskjutning. Uppdelningen baseras på en 
bedömning av samtliga snitt genom leden. Vid 
partiell förskjutning är disken förskjuten i en del 
av leden, men normalt placerad i en annan del. 
En fullständig förskjutning ses genom hela leden, 
det vill säga i samtliga sneda sagittala snitt. Tabell 
1 visar förekomsten av olika positioner/förskjut-
ningar av disken bland kontroller och patienter.

Andelen partiella diskförskjutningar (i pro-
cent) var nästan identisk hos kontroller och pa-
tienter. Det är också viktigt att konstatera att de 
allra flesta diskförskjutningar som påvisades i 
kontrollgruppen tillhörde denna kategori. Parti-
ella diskförskjutningar normaliseras nästan alltid 
vid gapning (figur 3). Komplett diskförskjutning 
förekom nästan uteslutande i patientgruppen, 
och utgjorde den klart största undergruppen. 
Cirka 90 procent av alla leder utan normalisering 

av disken vid gapning tillhörde denna kategori. 
Det är första gången man dokumenterat skillna-
der mellan friska frivilliga och patienter när det 
gäller typ av diskförskjutning i käkleden [8].

artros
Artros har beskrivits som en icke-inflammatorisk 
lokal degenerativ störning av synoviala leder, som 
primärt påverkar ledbrosket och subkondralt ben 

1a 1b

2a 2b
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[12]. Tillståndet kan drabba alla leder, och är den 
vanligaste ledsjukdomen hos människa. Artros 
betraktas som en belastningsskada [13]. Även i 
käkleden betraktas artros vanligtvis som ett icke-
inflammatoriskt tillstånd [14]. Käkledsartros kan 
dock följas av inflammatoriska reaktioner och 
brukar då benämnas osteoartrit, vilket används 
konsekvent i läroboken tmds: An evidence- 
based approach to diagnosis and treatment [15].

Vid artros löses mjukvävnaden som täcker 
ledytorna upp och påverkar det underliggande 
exponerade benet. Radiologiskt kännetecknas 
tillståndet av kortikala erosioner och/eller ben-
förändringar i form av skleros och/eller pålag-
ring av ben, osteofyt. Benproduktionen domine-
rar ofta (figur 4).

Figur 5a–c. Reumatisk sjukdom (ankyloserande spondylit). MR visar a–c) platt disk (pil) i normal position 
och c) benmärgsödem i kondylen som ökad signal i T2-viktad och a) minskad signal i T1-viktad bild.  
b) Kontrastuppladdning i övre och nedre ledkammaren omkring disken och i kondylens märg (*) på post- 
kontrastbild, versus a) pre-kontrastbild. (Från Maxillofacial Imaging, Springer 2006.)

Figur 3a–c. Partiell diskförskjutning med normalisering vid gapning, och normala benstrukturer. MR visar 
a) deformerad disk (pil) som är anteriort förskjuten lateralt i leden, b) normalt placerad centralt/medialt i 
leden vid sammanbitning, och c) normalt placerad vid gapning.

Figur 4. Artros. 
MR visar oregel-
bunden ledyta 
på kondylen 
med kraftig 
benpålagring 
och skleros 
(pilspets). 
Rester av disken 
lokaliserade 
anteriort om 
kondylen (pil). 

(Från Maxillo-
facial Imaging, 
Springer 2006.)
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ct är en utmärkt metod för att påvisa artro- 
tiska förändringar: Den geometriska upplös-
ningen är bättre än mr när det gäller att bedöma 
bendetaljer. Det kan vara svårt att radiologiskt 
skilja artros från remodellering, som är en fysio-
logisk process som medför morfologiska föränd-
ringar av ben i leden, men med intakt mjukväv-
nadsbeklädning av ledytorna [16].

Käkledsartros kan också förekomma hos barn 
och unga men kallas då arthrosis deformans juve-
nilis, ett uttryck som introducerades av Boering 

1966 [17]. Flera kliniska och djurexperimentella 
studier har antytt att juvenil artros kan medföra 
störningar i käktillväxten i form av asymmetri 
(vid enkelsidiga ledförändringar) eller under-
utveckling (vid dubbelsidiga ledförändringar) 
[18–22], ibland med bettöppning som resultat. 
I internationell litteratur pågår en diskussion 
om diskförskjutning i käkleden kan vara en or-
sak till artrosutveckling. Både autopsistudier 
[23–25] och kliniska studier [26–31] har antytt 
ett samband. Det råder dock en uppenbar brist 

Figur 6a–d. Reumatisk sjukdom (psoriasisartrit).  CT visar a) »punched-out« destruktion (erosion) (pil) på kondylen. T1-viktade 
MR-bilder visar kontrastuppladdning (b före och c efter injektion av kontrastmedel) i det destruerade området (pil) och i ledspal-
ten. d) Disken ses inte lateralt i leden men är i övrigt normal till formen och normalt lokaliserad vid sammanbitning och gapning, 
och rör sig otillfredsställande med kondylen. (Från Maxillofacial Imaging, Springer 2006.)

Figur 7a–e. Ameloblastom. OPG visar a) en stor 
radiolucent process i höger ramus (pil) och i delar 
av corpus mandibulae. 
CT visar b) expansion av processen i både axial- och 
c) koronalplaner med intakt, förtunnad kortikal 
avgränsning (pil). 
T1-viktad MR d) före och e) efter injektion av 
kontrastmedel visar homogen kontrastuppladd-
ning av hela lesionen, förenligt med solid/ 
cellulär tumör (pil).

(Från Maxillofacial Imaging, Springer 2006.)
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på longitudinella studier som kan bevisa en så-
dan utveckling. Enstaka författare har föreslagit 
att diskförskjutning kan vara ett resultat av ar-
tros [14]. Vi är av den uppfattningen, efter att ha 
följt enstaka patienter i mer än 10 år, att en vanlig 
orsak till artros i käkleden är permanent diskför-
skjutning. Käkledsartros kan också utvecklas se-
kundärt till inflammatoriska ledsjukdomar som 
reumatoid artrit, eller efter trauma. Disken är då 
ofta i normalposition.

Patologiska fynd 
vid diskförskjutning och artros  
Diskförskjutning och artros kan vara antingen 
symtomatisk eller asymtomatisk. Forskningen 
försöker hitta förklaringar till detta, bland an-
nat genom att studera åtföljande patologiska 
fynd, exempelvis ökad ansamling av ledvätska i 
lederna [32]. I litteraturen diskuteras det mycket 
om vilken betydelse en mr-undersökning har 
för beslutet om behandling och behandlingsval 

Figur 8a–d. Ameloblastom. OPG visar a) en stor radiolucent process i vänster ramus (pil) och i delar av corpus 
mandibulae. CT visar en expansiv process i både axial- b) och c) koronalplan, med intakt, förtunnad kortikal 
avgränsning (pil). d) Koronal STIR-bild visar mjukvävnadsmembran perifert i processen (pil) med intralumi-
nala proliferationer (pilspetsar). (Från Maxillofacial Imaging, Springer 2006.)

Figur 9a–e. Keratocystisk odontogen tumör (keratocysta). OPG visar a) en process (förtätning) i höger 
sinus maxillaris (pil); alveolära sinusbegränsningen har expanderats, men övrig perifer begränsning är 
omöjlig att se. CT visar b) en process som fyller ut hela maxillarsinus (pil) och expanderar i alla riktningar 
både i axialplan,  särskilt anteriort och medialt, och c)i koronalplan, särskilt kranialt och medialt. Kortikala 

8a 8b
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av tmd-patienter. Om en radiologisk undersök-
ning inte påverkar patientbehandlingen finns det 
i princip inte indikation för att utföra en sådan 
undersökning.

inflammatorisk ledsjukdom
Käkleden kan förändras vid de flesta typer av 
inflammatoriska ledsjukdomar. De vanligaste är 
reumatoid artrit, Bechterews sjukdom (ankylo-
serande spondylit) och psoriasisartrit [33]. Dessa 
generella tillstånd karaktäriseras av inflamma-
toriska förändringar i ledhinnan som leder till 
synovial proliferation och ökad ledvätska. Efter 
hand utvecklas aggressiv granulationsvävnad 
som kan bryta ned ledens benkomponenter. Ore-
gelbundna kortikala erosioner är därför typiska 
radiologiska tecken på att käkleden påverkas av 
en reumatisk sjukdom. ct är den bästa metoden 
för att påvisa sådana fynd [33].

mr kan visa karaktäristiska fynd som tillplat-
tad, fragmenterad eller helt nedbruten disk, för-
utom märgödem i kondylen [34] (figur 5). Med 
hjälp av mr är det också möjligt att påvisa för-
tjockat synovialmembran och pannusbildning 
[35–37] (figur 6). Man kan däremot inte skilja 
mellan olika reumatiska ledsjukdomar på grund-
val av radiologiska manifestationer. 

Även barn kan drabbas av inflammatorisk led-
sjukdom. En ny norsk studie på vuxna patienter 
som hade inflammatorisk ledsjukdom som barn 
visar ofta påverkan på käkleden i vuxen ålder 
med karaktäristiska ct- och mr-manifestationer 
(L Arvidsson, personligt meddelande). 

Käkleden kan också drabbas av tumörer, ut-
vecklingsstörningar och trauman. Tumörer är 
sällsynta. Vanligast är sannolikt synovial kondro-
matos som kan uppträda lokalt aggressivt med 
spridning till skallbasen [38]. Tillståndet drabbar 
vanligen en led och karaktäriseras av kraftig sy-
novit förutom multipla förkalkningar från brosk-

förändringar av synovialmembranen. För sådana 
diagnoser kompletterar ct och mr varand  ra [39].

Resterande delar i artikeln fokuserar på pa-
tientfall, och de flesta illustrationer är hämtade 
ur boken »Maxillofacial Imaging« av Larheim & 
Westesson [40–42]. 

benigna tumörer
De flesta mindre tumörer, expansiva processer, i 
käkskelettet kan utredas med konventionell tand-
röntgen, ocklusalröntgen och panoramaröntgen, 
antingen med film eller med digital teknik. För 
att få mer diagnostisk information om utbred-
ning och perifer avgränsning används i ökande 
grad  ct-undersökning. I den diagnostiska utred-
ningen av till exempel olika typer av käkcystor 
är det inte nödvändigt med kompletterande mr-
undersökning.

Där det finns misstanke om att den expan-
siva processen kan representera något annat än 
en vanlig typ av cysta, kan det vara indicerat att 
utföra en kompletterande mr-undersökning. 

begränsningen är kraftigt förtunnad och delvis frånvarande. d) Koronal kontrastförstärkt T1-viktad MR visar 
ingen kontrastuppladdning utom perifert i processen (pil), förenligt med cystisk natur (hela processen).  
e) T2-viktad MR i axialplan visar heterogen signal (pil) som tyder på att processens inre struktur inte bara är 
vätska. (Från Maxillofacial Imaging, Springer 2006.)

Figur 10. Follikulär cysta. MR visar intensiv och  
homogen signal i koronal STIR-bild (pil), typisk 
för en vanlig cysta med vätskeinnehåll. 
(Från Maxillofacial Imaging, Springer 2006.)
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Ju större tumören är, desto viktigare är det att 
utreda patienten för att få mer information om 
dess inre natur. Med hjälp av mr är det möjligt 
att skilja mellan solida/cellulära tumörer och 
cystiska processer. Ameloblastom är en grupp 
tumörer som kan vara både solida och cystiska. 
Enligt who-klassificeringen finns det tre typer 
av ameloblastom: solid/multicystisk, unicystisk 
och desmoplastisk [43]. Den kirurgiska behand-
lingen är mer omfattande ju mer cellulär tumö-
ren är. Följande patientfall visar nyttan av mr för 
att differentiera mellan de olika tumörtyperna.

En 21-årig kvinna remitterades med en smärtfri 
svullnad i höger ramus mandibulae, och opg vi-
sade en stor radiolucent process som fyllde ut det 
mesta av ramus och delar av corpus mandibulae 
(figur 7a). Kompletterande ct visade en multi-
lokulär process med betydande expansion av 
käken bucko-lingualt, med förtunnad men när-
mast intakt kortikal avgränsning (figur 7b och c). 
Kompletterande mr visade att hela processen var 
en cellulär tumör (figur 7d och e). Detta ledde 
till att man gjorde en hemimandibelektomi med 
fibulatransplantat.

En 33-årig patient hade en smärtfri svullnad i vän-
ster ramusregion samt delar av corpus (figur 8a). 
Kompletterande ct visade också här en expan-
sion i bucko-lingual riktning, med en tunn men 
närmast intakt kortikal avgränsning och med 

mandibularkanalen liggande perifert i processen 
(figur 8b och c). Biopsi hade visat ameloblastom, 
sannolikt cystisk typ, men patologen kunde inte 
utesluta extraluminala proliferationer. Man pla-
nerade därför hemimandibelektomi.

mr visade emellertid att hela processen var 
cystisk med relativt tunn mjukvävnadskapsel och 
med proliferationer intraluminalt (inte extra- 
luminalt) (figur 8d). Fördelen med en radiologisk 
undersökning är att hela processen bedöms, i 
motsats till en biopsi där man inte alltid kan vara 
säker på om biopsin är representativ. I det här 
fallet kompletterade den radiologiska undersök-
ningen den histologiska.

I stället för en hemimandibelektomi utfördes 
en kirurgisk exstirpation av tumören som om det 
var en cysta, och endast en molar extraherades. 
Patienten har varit på 5-årskontroll med tillfreds-
ställande tillfriskning. Fruktan för recidiv gör att 
dessa patienter följs upp i många år.

    
Vid större expansiva processer i maxillan är det 
speciellt svårt att avgöra begränsningen på en 
opg-bild som det framgår av undersökningen 
på en 27-årig patient med en smärtfri svullnad i 
alveolarutskottet i höger del av överkäken (figur 
9a). ct visade en process som fyllde ut hela sinus 
maxillarus och som expanderade i alla riktningar 
med mycket tunn, delvis frånvarande, kortikal 
begränsning (figur 9b och c). mr visade ingen 
kontrastuppladdning utom i en mycket tunn kap-

Figur 11 a–f. Skivepitelkarcinom. a) OPG visar destruktion i vänster underkäke. b, c) Axial CT visar destruktion, 
särskilt av linguala kortikala plattan. Axial T1-viktad MR d) före och e) efter injektion av kontrastmedel visar homogen 
kontrastuppladd ning i en tumör, som särskilt invaderar underkäken lingualt. f) Koronal MR visar att hela vänstra delen 
av munbotten är fylld av tumören .

11a 11b 11c

11d 11e 11f
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sel i periferin, förenligt med en cystisk process, 
och inte en cellulär tumör (figur 9d). mr visade 
dessutom en heterogen signal som tydde på att 

det inte bara var vätska i processen (figur 9e).
En vanlig käkcysta har oftast ett mycket homo-

gent signalmönster med hög signalstyrka på T2-

Figur 12 a–h. Mucoepidermoid karcinom.

OPG visar a) en multilokaliserad radiolucent
process i vänster mandibel (pil) som inte ger
misstanke om malignitet, med till synes intakt 
margo inferior (pilspets). 

CT bekräftar multilokaliserad process (pil) i 
b) axial- och c, d) koronalplan, men en större 
destruktion ses vid margo inferior, d (pilspets).

MR bekräftar processens cystiska natur (pil) 
med både e) T2- och f) T1-viktning efter injektion 
av kontrastmedel; kontrastuppladdning i periferin 
av processens olika rum. Ett område med svag 
homogen kontrastuppladdning förenligt med 
cellulär tumör (pilspets) ses vid margo inferior. 

(Från Maxillofacial Imaging, Springer 2006.)

 g) Operationspreparatet med tumören (pil)
och h) 3D-CT vid postoperativ 7-årskontroll,
utan recidiv. 

(Från Maxillofacial Imaging, Springer 2006.)
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Figur 14a–e. Osteosarkom. a) OPG visar »tät« vänster bihåla (pil), utan återgivning av alveolär sinusbegränsning. 
CT visar b) expansion av hela sinus maxillaris som är »tät«, med benbildning på sinusväggarna (pil), 
c) destruktion av beniga näsöppningen (pil) och d) benbildning; »sun-burst«-effekt, på alveolarprocessen (pil). 

e) T1-viktad MR 
med fettsuppression visar 
intensiv uppladdning 
efter intravenös kontrast- 
injektion, utom i områden 
med benproduktion, väl 
förenligt med tumör med 
hög cellulär aktivitet.

(Från Maxillofacial Imaging, 
Springer 2006.)

Figur 13a–f. Malignt lymfom. a) Tandröntgen och b) OPG visar bendestruktion kring premolar och molarer i höger överkäke 
samt destruktion i tuberområdet.  CT bekräftar c) destruktion i tuberområdet i axialplan och d) palatinalt i gommen i koronal -
plan. e) Koronal CT och f) MR visar invasion av tumören (pil) i sinus maxillaris. Tumören kan skiljas från reaktiv slemhinneför-
tjockning, som har högre signal än tumören i STIR-bilden, med MR, men inte med CT.
(Från Maxillofacial Imaging, Springer 2006.)
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viktad bild (figur 10). Den radiologiska bedöm-
ningen gav misstanke om att detta kunde vara 
en keratocystisk odontogen tumör (keratocysta) 
(figur 9), vilket bekräftades vid det kirurgiska in-
greppet och den histopatologiska diagnosen.  

maligna tumörer
Samtliga fall där det finns en misstanke om ma-
lignitet bör utredas med avancerade radiologiska 
metoder. Den vanligaste tumörformen i mun-
hålan, skivepitelkarcinom, är en mjukvävnads-
tumör.  När tumören lokaliseras i närheten av 
ben, som i gingivalområdet, är det stor risk för 
att tumören angriper benet. Omkring hälften av 
patienterna med gingivalt skivepitelkarcinom i 
underkäken har beninvasion när de får adekvat 
utredning och behandling. När det gått så långt 
är tillståndet mycket allvarligt för patienten. 
Behandlingen blir mer radikal och prognosen 
mycket sämre än för en liten mjukvävnadstumör 
utan beninvasion. ct är den bästa metoden för att 
påvisa kortikal destruktion som tecken på benin-
vasion, men mr visar invasion av benmärg och 
omkringliggande mjukdelsvävnader bättre.

Utredningen av en 60-årig patient med smärtfri 
svullnad i munbotten samt ett par lösa tänder i 
vänster underkäke, visar betydelsen av komplet-
terande radiologisk diagnostik efter en översikts-
bild med opg (figur 11a). ct visade destruktion 
av den linguala kortikala plattan (11b, c), medan 
mr visade invaderingen av märgrummet och om-
kringliggande mjukvävnad (11d–f ).  

Mucoepidermoid karcinom är en tumör som 
mycket sällan drabbar käken, men den är viktig 
att känna till eftersom den ser benign ut på rönt-
genbilder. opg av en 46-årig patient visar just 
detta; den multilokaliserade processen i vänster 
mandibel var ett slumpartat fynd som gjordes då 
patienten skulle ta bort en retinerad visdoms-
tand (figur 12a). Differentialdiagnostiskt skulle 
man överväga ameloblastom, myxom, keratocys-
tisk tumör med flera. Kompletterande ct visade 
välavgränsade multilokaliserade uppklarningar 
som inte ger misstanke om malignitet (12b, c).  
På lingualsidan nära margo inferior mandibulae 
påvisades emellertid en större destruktion (12d), 
och kompletterande mr gjordes för att studera 
området närmare.

mr med T2-viktning visade flera utrymmen 
med vätska och mr med intravenös kontrastin-
jektion visade kontrastuppladdning i periferin av 
flera utrymmen i processen, väl förenligt med en 
multilokaliserad cystisk process (12e, f ). Proces-
sen hade en solid, cellulär komponent på ling-
ualsidan nära margo inferior (12f ) som visade 
sig vara ett mucoepidermoid karcinom (12g). Pa-
tienten behandlades med hemimandibelektomi 
och fibulatransplantat, och 7-årskontrollen har 
visat mycket tillfredsställande resultat (12h).

Lymfom kan förekomma extranodulärt och lo-
kaliseras ofta i maxilla och omkringliggande 
vävnader. En 49-årig patient hade varit under 
rotbehandling av en premolar i höger överkäke 
i flera månader, men hade fortfarande en del 
obehag i området, och hade en känsla av att vara 
något svullen. Tandröntgenbilder och opg visade 
bendestruktion kring premolaren och molarerna 
i höger överkäke, samt bendestruktion i tuberom-
rådet (figur 13a, b). Kompletterande ct bekräf-
tade en expansiv process som invaderade höger 
bihåla (13c–e). mr visade mer eller mindre homo-
gen signalintensitet, väl förenligt med en tumör 
(13f ). Histologiskt diagnostiserades tumören som 
ett B-cell non-Hodgkins lymfom. 

Primära bentumörer i käkskelettet, som osteo-
sarkom, är sällsynta och drabbar oftast yngre 
patienter. Hos en 28-årig patient med smärtfri 
svullnad i främre delen på vänster sida av över-
käken påvisades en förtätning i vänster bihåla på 
opg, där det dessutom konstaterades en dåligt 
definierad sinusavgränsning (figur 14a). ct visa-
de en process i hela vänster sinus maxillaris med 
bland annat involvering av orbitagolvet. Dess-
utom sågs benbildning i periferin av sinuskavite-
ten, destruktion av näsöppningen och periostal 
bennybildning i form av »sunburst appearance« 
på alveolarutskottet (14b–d).

Figur 15a–d. Osteosarkom. OPG visar a) patologisk benproduktion vid 
höger käkvinkel (pil). CT visar aggressiv benbildning; »sun-burst«-effekt 
(pil). d) MR med fettsuppression visar omfattningen av tumören, som 
särskilt invaderar lingualt. 
(Från Maxillofacial Imaging, Springer 2006.)
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Kompletterande mr bekräftade en tumör i 
hela sinus maxillaris med kraftig kontrastupp-
laddning på grund av hög cellulär aktivitet, utom 
i områdena med bennybildning (14e). Patienten 
har varit på 12-årskontroll utan recidiv.

En 16-årig patient hade utvecklat en motsvaran-
de tumör i mandibeln (figur 15a). ct demonstre-
rade en typisk periostal benpålagring (benbal-
kar) så kallade »sunburst appearance« (15b, c). 
mr visade omfattningen av tumören buckalt och 
lingualt (15d). mr visar en till synes jämn och fin 
perifer avgränsning eftersom det karaktäristiska 
»sunburst«-utseendet inte går att urskilja vid mr 
som med ct. Detta visar tydligt hur ct och mr 
kompletterar varandra diagnostiskt. Postope ra-
tiv kontroll, utan recidiv efter 5 år, visade till-
fredsställande kosmetiskt resultat efter hemi-
mandibelektomi med fibulatransplantat. 

käkinfektioner och nekroser
Både marginala och apikala infektioner kan i 
stort sett utredas tillfredsställande radiologiskt 
med konventionella metoder, liksom mindre, ex-
pansiva processer.  När större områden av käkbe-
net infekteras i form av en osteomyelit, är kom-
pletterande avancerad radiologisk diagnostik en 
stor tillgång. Först och främst är ct ett avgörande 
komplement till opg för att påvisa destruktion 
av kortikalt ben och sekvesterbildning. Även ut-
bredning av sklerosen vid kroniska skleroserande 
osteomyeliter är lättare att diagnostisera med ct 
jämfört med intraorala röntgenundersökningar 
och opg. Särskilt värdefull är en ct-undersök-

ning för att påvisa periostal benpålagring. Det 
sker oftast i underkäken, och på yngre patienter.

En 12-årig patient utvecklade gingival inflam-
mation och osteomyelit med periostit efter jus-
tering av fast ortodontisk apparatur. opg visar 
diffus bendestruktion vid premolarerna i vänster 
underkäke (figur 16a). ct visar tydligt destru-
erad buckal kortex och periostal benpålagring 
(16b, c) samt mjukvävnadsinfiltration av infektio-
nen (16d).

mr-undersökning kan vara av kompletterande 
diagnostiskt värde för att påvisa inflammatorisk 
aktivitet vid osteomyeliter. På en 25-årig patient 
kunde opg visa delvis tillfrisknande efter ett år 
(figur 17a, b). ct bekräftade att inte hela området 
hade tillfrisknat (17c). mr visade aktiv inflamma-
tion i detta område (17d–f ).

ct är även en bra metod för att påvisa bende-
struktion och benproduktion, medan mr är en 
bra metod för att påvisa benmärgspåverkan och 
aktiv inflammation hos patienter med osteora-
dionekros och bifosfonatinducerad osteonekros.

  
 

english summary
Advanced maxillofacial imaging diagnostics
Tore A Larheim and Hans-Jørgen Smith
Tandläkartidningen 2009; 101 (2): 52–64

The article focuses on advanced, newer ima-
ging modalities which give other diagnostic 
possibil ities than traditional radiological 

Figur 16a–d. Osteomyelit. OPG visar a) diffus ben- 
produktion (pil). CT visar b) bendestruktion (pil) och 
b, c) periostal benpålagring (pil). d) CT med mjukväv-
nadsfönster visar infiltration av infektionen i mjuk-
vävnaden (pil). 
(Från Maxillofacial Imaging, Springer 2006.)
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radiological examination is indicated only if the 
evaluation will be of importance for the patient 
management.

Figur 17a–f. Osteomyelit. OPG visar a) destruk-
tion efter extraherad infekterad molar (pil),
b) bara delvis bentillfrisknande efter ett år (pil)
c) CT bekräftar bendestruktion (pil). 
d–f) T1-viktad MR d) före och e) efter injektion  
av kontrastmedel visar tecken på inflammations-
aktivitet med kontrastuppladdning i området med 
destruktion (pil) och f) hög signal i koronal STIR-
bild (pil).
(Från Maxillofacial Imaging, Springer 2006.)

ex  aminations.  mr imaging and ct are data-
 assisted sectional imaging being applied to 
practically all parts of the body.  Both modali-
ties are increasingly used for examination of 
the maxillofacial region. The diagnostic poten-
tial of mr imaging is emphasized and illustrat-
ed with a number of conditions, including a 
discus sion of the relative diagnostic value of mr 
imaging and ct.  The first part deals with tem-
poromandibular joint conditions; displacement 
of the articular disk, osteoarthritis, inflam-
matory joint disease and expansive conditions. 
The second part focuses on benign expansive 
lesions, demonstrating the potential of mr ima-
ging to differentiate between solid/cellular and 
cystic processes. The third part demonstrates 
ct and mr imaging manifestations of malignant 
conditions in the oral cavity and the jaws; squa-
mous cell carcinoma, mucoepidermoid carci-
noma, malignant lymphoma and primary bone 
tumors like osteosarcoma.  The fourth part 
demonstrates the value of advanced imaging in 
the evaluation of osteomyelitis, osteoradione-
crosis and biphosphonate-induced osteone-
crosis. The authors strongly emphasize that a 
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➤ I Tandläkartidningen nummer 1 2009 publice-
rades artikeln Odontologisk radiologi – Historik, 
myndigheter och regelverk. På tre ställen i texten 
ska radiologer ersättas av radiografer.

n I vänstra spalten på sidan 63:

krav på tandsköterskor, tandhygienister  
och radiografer vid oral röntgen
Finland
Radiograferna har sin egen skola och utbildning-
en tar 3,5 år varefter de kan utföra röntgen efter 
remiss från läkare. Utbildningen för tandsköter-
skor och tandhygienister tar tre år och omfattar 
oral radiologi som får utföras under överinseende 

av tandläkare. Alla röntgenfilmer måste bedömas 
av tandläkare.

n I högra spalten på sidan 64:

 Avancerad bildbehandlingsutrustning som 
måste godkännas av nrpa får endast användas 
av tandläkare med specialistkompetens inom 
maxillofacial radiologi (eller av en medicinsk 
radiolog). Detta omfattar till exempel alla typer 
av ct-utrustning, även ansvaret för att ställa di-
agnos vid cbct-undersökningar. Det medicinska 
reglementet gällande ct-scanrar säger att dessa 
ska skötas av medicinska radiografer samt att en 
sjukhusfysiker måste vara närvarande.
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