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AUTOREFERAT Analyser av tandhälsan 
hos en grupp individer från äldre järn
ålder i Östergötland visar på dålig tand
hälsa med bland annat karies, tandsten 
och periapikala förändringar.

Mellan åren 1900 och 1922 utfördes arkeologis-
ka utgrävningar av det äldre järnåldersgravfältet 
Smörkullen i Östergötland. Smörkullen ligger i 
Alvastra, Västra Tollstads socken i närheten av 
sjöarna Vättern och Tåkern. Smörkullen är ansett 
som ett av de största gravfälten från äldre järnål-
der i Sverige med upp till 600–700 begravningar, 
varav flera tyvärr förstördes innan år 1900 då de 
arkeologiska utgrävningarna tog sin början.

Utgrävningarna resulterade i framtagandet av 
178 skelettgravar och cirka 102 brandgravar. Ske-
lettgravarna härstammar uteslutande från år 0 
och fram till 260 efter Kristus, medan brandgra-
varna började anläggas runt 150 före Kristus för 
att fortsätta efter Kristi födelse. Resultaten från 
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de osteologiska analyserna visar att individer 
från samtliga åldersgrupper samt både kvinnor 
och män begravdes på Smörkullen. 

Avhandlingen baseras på en detaljerad studie 
av tand- och käksjukdomar samt sjukliga kra-
niala förändringar med syfte att tolka eventuella 
effekter av dålig tandstatus i relation till en för-
sämrad allmän status för individerna på Smör-
kullen.

DISPUTATION
Carola Liebe-Harkort, osteolog, disputerade den 26 mars 
2010 vid Osteoarkeologiska forskningslaboratoriet på 
Stockholms universitet med avhandlingen »Oral disease 
and health patterns. Dental and cranial paleo pathology of 
the early iron age population at Smörkullen in Alvastra, 
Sweden«.  
 Forskningen skedde i samarbete med forskare vid Karo-
linska institutet. Huvudhandledare var docent Jan Storå 
vid Osteoarkeologiska forskningslaboratoriet, Stockholms 
universitet, samt docent Sofia Tranæus, Odontologiska 
institutionen, Karolinska institutet. Fakultets opponent 
var professor Simon Hillson, Institute of Archaeology, 
University College London, Storbritannien.

Molar med ett kraftigt kariesangrepp som även 
gett upphov till en periapikal förändring, vänster 
överkäke. Äldre kvinna. Smörkullen. 

Bihåla i vänster överkäke med förändringar orsakade 
av en bihåleinflammation. Vuxen man. Smörkullen. 
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MATERIAL OCH METOD
För avhandlingen analyserades endast skelett-
gravarna då frågeställningen för studien inte lät 
sig appliceras på brandgravarna. 

Sammanlagt analyserades 169 individer av vil-
ka 65 (38,5 procent) bedömdes vara under 20 år. 
Av de 104 vuxna individerna könsbedömdes 40 
till kvinnor och 49 till män. Bland de vuxna finns 
både yngre och äldre vuxna varav fyra personer 
visar på en ålder över 60 år.

Utöver adekvat osteologisk analysmetodik för 
fastställande av bland annat kön, ålder, kropps-
längd samt sjukliga förändringar analyserades 
tänder och käkar noggrant i syfte att fastställa 
karies, tandsten, tandslitage, graden av tandloss-
ning, emaljhypoplasier samt periapikala föränd-
ringar. Utöver detta registrerades kranieföränd-
ringar relaterade till bihåleinflammationer och 
näringsbrister. 

Avhandlingen omfattar fem delarbeten varav 
tre behandlar resultaten från analyserna av på-
träffade tand- och kranieförändringar. De övriga 
två delstudierna utgörs av jämförande studier av 
kariesdiagnostik mellan tandläkare och osteolo-
ger samt mellan osteologer med olika erfarenhet 
av analyser av tänder och karies. 

Delarbete I 
Den första studien syftade till att registrera före-
komst av karies, tandsten och tandlossning i rela-
tion till ålder och kön och till en eventuell påver-
kan på individernas upplevelse av det allmänna 
hälsotillståndet, »Quality of Life«. 

Sammanlagt analyseras 1794 permanenta tän-

Gravfältet Smör-
kullen och dess 
placering i när-
heten av Vättern.

der hos vuxna och 468 permanenta tänder hos 
yngre individer. Utöver detta analyserades 221 
mjölktänder. Inte bara förekomst av karies re-
gistrerades utan även graden av kavitet. 

Resultaten av analyserna visade att förekoms-
ten av karies var ovanligt hög för den aktuella 
tidsperioden, runt 92 procent av de vuxna indivi-
derna uppvisade en eller flera tänder med karies. 
Sammanlagt noterades karies i cirka 46 procent 
av tänderna, där flertalet tänder uppvisade en-
dast ytliga angrepp vilka förmodligen inte på-
verkade deras allmänna hälsouppfattning. Hos 
cirka 60 procent av de vuxna individerna notera-
des där emot måttliga till kraftiga kariesangrepp, 
vilka kan ha påverkat individerna negativt. Av de 
38 barn som omfattades av denna studie uppvi-
sade runt 31 procent (tolv individer) tänder med 
karies, varav fem barn hade måttliga till kraftiga 
kariesangrepp. Hos elva av de tolv registrerade 
tonåringarna noterades kariesangrepp, tre av 
individerna uppvisade måttliga till kraftiga kari-
esangrepp. 

Kariesangreppen för både barn och vuxna på-
träffades i flertalet fall runt halsen på tänderna, 
något som i denna studie har associerats med 
ett stort intag av en kolhydratrik kost. Popula-
tionen som levde och verkade runt området för 
Smörkullen var under äldre järnålder ett jord-
brukande folk och förekomsten av kolhydratrik 
föda var förmodligen hög. Tandlossning i olika 
grad påträffades hos ett flertal individer, både 
barn och vuxna. Trots detta var förekomsten av 
rotkaries låg och noterades i stort sett endast hos 
äldre personer. 

Vy över området där gravfältet Smörkullen grävdes ut i början av 1900-talet. 
Gravfältet låg tidigare där den främre träddungen står i dag. Vy från Omberg. 

fo
to

: 
h

eN
r

ik
 b

o
M

a
N

Smörkullen•



80

VETENSKAP & KLINIK 

tandläkartidningen årg 103 nr 5 2011

Någon skillnad mellan könen har inte noterats. 
Samtliga förändringar sågs hos både män och 
kvinnor i de olika åldersgrupperna, vilket talar 
för att dieten var relativt homogen inom popu-
lationen.  

Delarbete II
Den andra studien syftade till att registrera fö-
rekomsten av periapikala förändringar. För detta 
arbete utfördes analyser med hjälp av okulära, 
radiologiska och mikroskopiska studier.

Av sammanlagt 90 vuxna individer med käkar 
uppvisade 37 individer (cirka 40 procent), både 
män och kvinnor, en eller flera periapikala för-
ändringar. Av sammanlagt 819 alveoler noterades 
periapikala förändringar för 83 (10 procent) av 
dessa.

I 32 procent av fallen orsakades den periapi-
kala förändringen av kraftiga kariesangrepp, i 14 
procent av stark abrasion och de resterande fal-
len av okänd anledning.

Delarbete III
Den tredje studien syftade till att registrera fö-
rekomsten av emaljhypoplasier, bihåleinflamma-
tioner samt cribra orbitalia. Cribra orbitalia an-
ses vara orsakad av bland annat näringsbrist och 
infektiösa sjukdomar och visar sig som porositet 
i den övre delen av ögonhålan på pannbenet. 

Analyser utfördes på både barn, tonåringar och 
vuxna individer. Då cirka 38 procent av de under-
sökta individerna från Smörkullen var yngre än 
20 år var huvudsyftet med denna studie att söka 
efter orsaker till den höga dödligheten bland 
yngre individer. Den oralt dåliga hälsan bland 
vuxna (som också troligtvis påverkade dessa) 
och avsaknaden av densamma hos yngre indi-
vider, motiverade utökade analyser för att söka 
fastställa eventuella hälsoaspekter som kan ha 
påverkat de yngre individerna. 

Resultaten visar att många barn, liksom många 
vuxna, led av bihåleinflammationer i både över-
käke och pannben samt av cribra orbitalia. Hos 
sju vuxna individer noterades ett direkt samband 
mellan en periapikal förändring och inflamma-
tion i överkäkens bihåla eller bihålor. Studier av 
kombinationer av olika förändringar visar att 
bihåleinflammation i överkäken ofta påträffa-
des i samband med cribra orbitalia. Sammanlagt 

hade 40 procent av de yngre undersökta indivi-
derna denna kombination. I denna åldersgrupp 
noterades även hos 32 procent av individerna 
en kombination av cribra orbitalia och emaljhy-
poplasier. En likartad fördelning mellan föränd-
ring påträffades mellan de vuxna männen och 
kvinnorna. Emaljhypoplasier förekom däremot 
i en något högre frekvens hos männen än hos 
kvinnorna, vilket kan ha sin orsak i att männen 
som barn behandlades annorlunda är flickorna. 
Förekomst av emaljhypoplasier är tecken på att 
individen överlevde orsaken till dessa föränd-
ringar. Kanske hade pojkarna bättre förutsätt-
ningar att klara mer påfrestande händelser. Då 
det är svårt att avgöra kön på unga barn utifrån 
skelettet har det inte varit möjligt att fastställa 
antalet pojkar och flickor bland skeletten från de 
unga individerna.    

Delarbete IV
Den fjärde studien syftade till att evaluera möj-
ligheterna för osteologer att identifiera karies ge-
nom att applicera både okulära och radiologiska 
metoder. Ett ytterligare syfte var att dokumente-
ra skillnader i diagnostisering mellan osteologer 
och odontologer. 

Sammanlagt analyserade åtta observatörer 
(fyra osteologer och fyra odontologer) 61 tänder 
från både arkeologiska och moderna samlingar. 
Tänderna analyserades för både rot- och kronka-
ries två gånger för både den okulära och radiolo-
giska undersökningen. 

Resultaten visar att odontologerna, generellt, 
uppvisade en högre grad av korrekt bedömning 
för ytor med karies. Osteologerna däremot di-
agnostiserade friska ytor mer korrekt än odon-
tologerna, vilket innebär att odontologerna 
tenderade att överdiagnostisera karies medan 
osteologerna underdiagnostiserade karies. Re-
sultaten visade också att de osteologer som var 
mer erfarna av att studera tänder uppvisade en 
högre grad av korrekthet för sensitivitet, men en 
lägre grad av korrekthet för specificitet. För både 
osteologer och odontologer visade den okulära 
analysen en högre korrekthet med facit än den 
radiologiska. 

Delarbete V
Den femte studien, som är en fortsättning av den 
fjärde studien, fokuserade på de medverkande 
osteologernas skillnader och likheter i karies-
diagnostik. För denna studie delades resultaten 
in för rot- och kronkaries där det framgick vissa 
skillnader mellan observatörerna och mellan 
tandytor. 

Resultaten visar generellt att samtliga observa-
törer uppvisade en högre sensitivitet för rotka-
ries och en högre specificitet för kronkaries. 

Delarbete v, liksom delarbete iv, belyser vik-
ten av erfarenhet av kariesdiagnostisering vid 
analyser av karies i forntida populationer. 

»… många barn, liksom många vuxna, led av bihåle
inflammationer i både överkäke och pannben samt  
av cribra orbitalia.«

»Då cirka 38 procent … var yngre än 20 år var huvud
syftet med denna studie att söka efter orsaker till den 
höga dödligheten bland yngre individer.«
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KONKLUSION
Resultaten av analyserna visar att 90 procent av 
de vuxna individerna uppvisade kariesangrepp. 
Av dessa hade cirka 50 procent käkinflamma-
tioner, varav många direkt orsakade av kraftiga 
kariesangrepp. 

I motsats till de vuxna individerna visar resul-
taten att de yngre individerna förmodligen inte 
påverkades av sin tandhälsa då kariesangreppen 
endast var ytliga. Som en följd av detta notera-
des inte heller käkinflammationer hos barn och 
tonåringar. 

De osteologiska analyserna på kranierna visar 
att många, både barn och vuxna, förmodligen 
lidit av upprepade bihåleinflammationer samt 
näringsbrist. Hos de vuxna individerna kunde 
bihåleinflammationer i flera fall sättas i direkt 
samband med kraftiga kariesangrepp och käkin-
flammationer. 

Vidare visade studien att erfarenhet är en vik-
tig faktor vid analyser av kariesförekomst hos 
forntida populationer och att brist på erfaren-
het kan leda till en underdiagnostisering och en 
feltolkning av kariessjukdomens påverkan och 
konsekvenser hos våra förfäder. 

» … 90 procent av de vuxna individerna uppvisade 
kariesangrepp. Av dessa hade cirka 50 procent 
käkinflammationer, varav många direkt orsakade 
av kraftiga kariesangrepp.«
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  Tanden är en mycket speciell struktur, 
väl bevarad genom evolutionen och 
resultatet av ett delikat samarbete 
mellan ektoderm och mesenkym. En 
gång bildad har tanden ingen förmå-

ga till förändring. De höggradigt specifika och 
statiska egenskaperna hos en färdigbildad tand 
gör den känslig för störningar som kan drabba ett 
barn under tandutvecklingsperioden. Avvikande 
kron- och rotbildning, makro- och mikrodonti, 
defekter i emalj och dentin liksom övertal, un-
dertal och natala tänder är alla exempel på stör-
ningar i tandbildningen. Genetiska störningar, 
metaboliska sjukdomar, brister i nutritionen och 
medikamenter är exempel på orsaker till stör-
ningar i tandbildningen [1].

Det är vanligt med mineraliseringsstörd emalj. 
Cirka hälften av befolkningen boende i ett om-
råde med låg fluorhalt har visat sig ha minst en 
tand med mineraliseringsstörning [2]. Fluorhal-
ten i vattnet påverkar prevalensen betydligt.

Tänder med mineraliseringsstörningar ställer 
ofta till med problem för såväl patient som be-
handlare. De estetiska problemen kan vara stora. 
Tänderna kan också falla sönder, isa och vara 
svåra att bedöva. Fyllningar behöver ofta göras 
om och inte sällan utvecklar patienterna tand-
vårdsrädsla [3].

Tandutvecklingen och emaljbildning
De första tecknen på en tand i utveckling ser man 
i andra fostermånaden. Epitelet i munhålan för-
tjockas och växer ner i underliggande mesenkym 
(embryonal bindväv). Genom en intrikat kom-
munikation med signalmolekyler mellan epitel-
cellerna och tandmesenkymet bildas en tand. 
De emaljbildande cellerna, ameloblasterna, är av 

Mineraliseringsstörd           emalj 
Tidig diagnostik viktigt  
redskap i behandlingen
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ektodermalt ursprung medan dentin, rot och pul-
pa har sitt ursprung i ekto-mesenkymal vävnad.

Emaljen är kroppens hårdaste vävnad och den 
enda hårdvävnad i kroppen som är av epitelialt 
ursprung. Som vävnad är den också unik efter-
som den när den är bildad förlorar kontakt med 
levande celler och kan därför aldrig repareras el-
ler remodelleras.

Emaljen är uppbyggd av emaljprismor, som 
består av buntar med mycket tätt packade och 
väl organiserade hydroxidapatitkristaller. Varje 
prisma har bildats av fyra ameloblaster. Prismor-
na är orienterade från emalj-dentin-gränsen mot 
emaljytan. Det yttersta skiktet består av så kallad 
aprismatisk emalj. 

Bildningen av emalj kan grovt delas in i tre fa-
ser: 
1. Matrixbildning när emaljproteinerna, till ex-

empel Amelogeniner, produceras och emaljen 
byggs upp till sin slutliga form och tjocklek. 

2. Mineralisering, när den utsöndrade matrixen 
så gott som omedelbart mineraliseras till cirka 
30 procent.

3. Mognadsfasen, när den slutliga mineralisatio-
nen äger rum. 
Mognadsfasen börjar när emaljen nått sin slut-

liga tjocklek på det aktuella stället och innebär 
bland annat att emaljproteinerna försvinner. Fas 
1 och 2 benämns ofta sekretionsfasen och fas 3 
maturationsfasen. Beskrivningen är en förenk-
ling och senare studier tyder på att mognadsfa-
sen kan delas in i ytterligare faser. Den mogna 
emaljen består av 96 procent mineraler, huvud-
sakligen hydroxidapatit, och 4 procent vatten 
och organiskt material.

Retzius striae är inkrementlinjer, tillväxtlinjer, 
i emalj. På emaljytan syns de som räfflor, peri-

kymata (figur i) och är resultatet av stopp eller 
inbromsning av prismornas tillväxt. På tvärsnitt 
syns de som koncentriska ringar, på längdsnitt 
som en serie linjer. Man kan likna dem med års-
ringar hos ett träd och de är resultatet av den pe-
riodiska tillväxten av emaljen [4].

Tandutvecklingen pågår under lång tid med 
början i andra fostermånaden, när de primära 
incisiverna påbörjar sin differentiering, till cirka 
18-årsåldern när visdomständerna erupterar. 
Data rörande kronologin för tändernas utveck-
ling och mineralisering grundar sig på en klas-
sisk studie från 1941 [5]. De primära incisiverna 
börjar mineraliseras under början av gravidite-
tens andra trimester. Den första permanenta tan-
den som utvecklas är sexårstanden. Den initieras 
i fjärde fostermånaden och kronans mineralise-
ring påbörjas vid födelsen och avslutas vid cirka 
tre års ålder. Varaktigheten av mognadsstadierna 
är dock till stor del okänd och de individuella va-
riationerna är sannolikt stora [6].

Störningar i emaljbildningen
En störning som drabbar de emaljbildande cel-
lerna, ameloblasterna, under deras sekretions- 
och/eller mineralisationsfas kan ge upphov till 
en bestående defekt. Är störningen lokal till sin 
karaktär drabbar den enstaka tänder eller en 
grupp granntänder (figur ii). Är störningen ge-

SAmmANfATTAT Mineraliseringsstörningar i emaljen är 
vanligt och ställer ofta till med stora problem för såväl pa-
tient som behandlare. Inte sällan behöver fyllningar göras 
om och patienterna riskerar att utveckla tandvårdsrädsla. 
Goda kunskaper samt tidig diagnostik och terapiplanering 
är viktigt för att ge patienten bästa tänkbara vård. Figur I. Perikymata, horisontella tillväxtlinjer i 

emalj.

Figur II. 11, 21 hypoplasier och opaciteter. Tolvårig 
pojke vars mjölktänder intruderades vid cirka 20 
månaders ålder. Notera skillnaden på graden av ska-
da på de incisala delarna där emaljen var i mognads-
fasen jämfört med de cervikala delarna där emaljen 
var i sekretionsfasen vid tidpunkten för traumat.

Figur III. MIH 
a) Fjortonårig pojke 
där alla incisiver 
förutom 42 och även 
hörntändernas kusp-
toppar uppvisar väl-
avgränsade opaciteter 
av varierande storlek 
och färg. 
b–d) Sexårständer 
med varierande grad 
av MIH från lindrig till 
grav.

nerell men under en begränsad tidsperiod (kro-
nologisk störning) drabbas den del av tanden som 
mineraliseras vid tidpunkten för störningen (fi-
gur iii). Generell icke-kronologisk störning har 
oftast genetiskt ursprung och drabbar tändernas 

b

c

d

a

Referentgranskad Accepterad för publicering 6 april 2009

60

VETENSKAP & KLINIK 

tandläkartidningen årg 103 nr 2 2011

 D enna översiktsartikel beskriver håll-
barhet hos dagens plastbaserade ma-
terial och grundar sig framför allt på 
randomiserade kontrollerade (rct) 
studier. Långtidsuppföljningar av ad-

hesiva system visar på en kontinuerlig degradering 
av bindningseffektivitet hos samtliga adhesiver. 
I korttidsuppföljningar visar nyare självetsande 
bindningssystem lika bra klinisk retention som 
»etch-and-rinse«-adhesiver i klass v-lesioner. 
Hållbarhet hos omgjorda amalgam har länge va-
rit bättre än för komposit, men nya longitudinella 
studier visar vid flera tillfällen en livslängd hos 
komposit som kan jämföras med amalgam. De 
vanligaste orsakerna till omgörning av komposit-
fyllningar är sekundärkaries och materialfraktur. 
Kariesriskpatienter visade signifikant högre risk 
att få sekundär karies i anslutning till komposit 
jämfört med amalgamfyllningar. Komposit har i 
jämförelse med kompomer och resinmodifierad 
glasjonomer den högsta medellivslängden (tio 
år) vid ersättningar av anteriora hörnförluster. 
Det finns inte evidens för att packbara, fiberför-
stärkta och lågkrympande kompositer har bättre 
klinisk effektivitet än konventionella hybrid-
kompositer. Posteriora kompositfyllningar med 
eller utan flow-komposit i den cervikala delen 
av den approximala lådan visar samma frekvens 
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SAmmANfATTAT Plastfyllningarnas 
hållbarhet är multifaktoriellt be-
tingad, där operatörens skicklighet, 
patienten, lokalisation och storlek 
på fyllningen samt fyllnadsmate-
rial och bindningssystem är viktiga 
faktorer.
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lyckade fyllningar i upp till 7-årsuppföljningar. 
En kompositfyllning utförd med bra material och 
bra fyllningsteknik har i dag mindre än 2 procent 
misslyckande per år under 3–5 års uppföljningar. 
Faktorer som operatörens skicklighet, patientens 
kariesrisk och parafunktioner har troligen större 
betydelse för fyllningens hållbarhet än komposi-
tens krympningsstress. 

hållbarhet
Fyllningens hållbarhet (överlevnad) har defi-
nierats som tiden från framställning till omgör-
ning, misslyckande eller reparation. Operatören 
väljer material efter detta i sin behandlingspla-
nering eftersom fyllningar som håller länge ska-
par förtroende för operatören hos patienterna. 
Fyllningens hållbarhet har en multifaktoriell 
karaktär. Flera faktorer utöver materialets egen-
skaper spelar roll, såsom: operatörens skicklig-
het, patienten, tandens lokalisation och kavite-
tens storlek. Inom den adhesiva tandvården sker 
en kontinuerlig material- och metodutveckling. 
Introduktion av nya behandlingsmetoder, för-
bättrade material och effektiva profylaxprogram 
påverkar livslängden hos våra fyllningar. Om-
görning av fyllningar är och kommer att vara ett 
problem som upptar en stor del av tandläkarens 
arbete [1]. Brist på dokumentation av flera nya 
material har ofta följts av en hög frekvens av 
misslyckade fyllningar och patienterna har fått 
betala ett högt pris.

kliniska utvärderingsstudier
Hur bedömer man hur bra ett material håller? 
Kliniska longitudinella studier kan vara prospek-
tiva eller retrospektiva. En retrospektiv studie an-
vänder sig av journaluppgifter av tidigare utförda 
behandlingar [2]. I en prospektiv studie bestäms i 
förväg när studien börjar, hur och hur länge man 
följer upp den, samt att behandlingarna rando-
miseras. Livslängd uttrycks genom att man anger 
hur många procent fyllningar som misslyckas 
per år. Risken att en fyllning misslyckas ökar 
med åldern och man bör därför ha längre utvär-
deringsperioder för att kunna bedöma ett nytt 
material. De första åren misslyckas inte många 

»Introduktion av nya behandlingsmetoder, förbättrade 
material och effektiva profylaxprogram påverkar livs-
längden hos våra fyllningar.« 
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flesta fall exakta fakta om materialval och när 
fyllningen gjordes (57–80 procent) [1, 4, 5]. Op-
dam et al redovisade nyligen att en beräkning av 
hållbarhet i tvärsnittsstudier, när det dessutom 
saknas många fakta, ger dålig evidens [6]. Kon-
klusionen var att medianålder av omgjorda fyll-
ningar är ett dåligt mått på fyllnadsmaterialets 
hållbarhet [2, 6, 7]. En randomiserad, kontrol-
lerad longitudinell studie (rct) anses i dag vara 
förstahandsval för en klinisk utvärdering för att 
undersöka materialets hållbarhet. I denna artikel 
baseras överlevnadsfakta av material och tekni-
ker i huvudsak på rct-studier från senare år. 

adhesiva bindningssystem
Under mitten av 90-talet började amfifila bind-
ningssystem användas, vilka även fungerar på 

Figur II. Kumulativa relativa loss-
nandefrekvenser (procent) av bind-
ningssystem testade i klass V icke 
kariösa cervikala lesioner under en 
13-årsuppföljning. Tre 3-steg etch-
and-rinse-system (Optibond, Perma-
gen, Scotchbond Multi-Purpose), ett 
4-steg etch-and-rinse-system (Syntac 
Classic), ett 1-steg självetsande sys-
tem (PSA), och ett resinmodifierat 
glasjonomercement (Vitremer).
(Efter van Dijken JWV, Pallesen U 2008 [9])

0m 6m 12m 18m 2y 3y 4y
Optibond 0 0 2,3 2,3 6,8 10 15

Permagen 0 17,1 24,4 31,7 46,2 61,5 65,8

PSA 0 0 2,2 4,3 9,3 12,8 15,4

Scotchbond MP 0 7 16,3 21 32,6 44,2 46,4

Syntac Classic 0 0 10,6 10,6 10,6 14 19,1

Vitremer 0 0 4,1 4,1 7,3 7,3 10,2
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Figur I. Kumulativa relativa lossnan-
defrekvenser (procent) av bindnings-
system testade i klass V icke kariösa 
cervikala lesioner under en 13-årsupp-
följning. Tre 3-steg etch-and-rinse-
system (All-Bond 2, Clearfil Liner 
bond, Denthesive), ett 2-steg etch-
and-rinse-system (Gluma 2000) och 
tre 2-steg självetsande system (ART, 
Denthesive 2, PUB3).
(Efter van Dijken JWV, Sunnegårdh-Grönberg K, 

Lindberg A 2007 [8])

0m 6m 12m 18m 2y 3y 4y 5y
Allbond2 0 1,8 3,5 7 9,8 10 12 14,6
ART 0 4,6 4,6 4,6 9,1 12,5 13,3 16,7
ClearfilLB 0 1,8 3,5 5,3 7 8,8 12,3 14
Denthesive 0 27,2 39,5 58,1 64,3 71,4 81,6 89,5
Denthesive2 0 20,5 34,1 36,4 51,3 62,9 65,7 68,6
Gluma2000 0 22,9 27,1 37,5 51,2 60,5 67,6 67,6
PUB3 0 2,3 7 11,6 13,9 18,6 23,3 38,1
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dentin. Självetsande primers (sea), vilka an-
vänder »non-rinse« syra-monomerer, har under 
2000-talet tagit en stor del av marknaden. Det 
slutliga testet av adhesiva material är klinisk ut-
värdering i klass v-lesioner (tandborstskador). I 
dessa lesioner utan makro-mekanisk retention 
lossnar fyllningar fastsatt med ineffektiva bind-
ningsmaterial snabbt. Antal lossnade fyllningar/
år ger ett bra mått på klinisk bindningsstyrka. 
»Full acceptance« enligt ada:s rekommendatio-
ner uppnås om ett adhesivt system visar att > 90 
procent av fyllningarna sitter kvar efter 18 må-
nader.

Figur i–ii visar longitudinella systematiska 
uppföljningar av olika bindningssystem under 13 
år [8, 9]. Samtliga fyllningar utfördes utan invol-
vering av emaljen incisalt om lesionen och därför 
studeras i princip enbart bindningen till dentin. 
Fem system har en retention > 50 procent efter 13 
år. De fyra sämsta materialen som visade reten-
tionssiffror < 30 procent borde aldrig ha kommit 
ut på marknaden. En kontinuerlig klinisk degra-
dering av bindningseffektivitet syns. Att emalj 
fortfarande ger bättre klinisk retention visas när 
man även etsar emaljen incisalt om lesionen. 
Med den tekniken visades 94 procent retention 
för Optibond/Prodigy och 85–90 procent för 
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skaper spelar roll, såsom: operatörens skicklig
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påverkar livslängden hos våra fyllningar. Om
görning av fyllningar är och kommer att vara ett 
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arbete [1]. Brist på dokumentation av flera nya 
material har ofta följts av en hög frekvens av 
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Kliniska longitudinella studier kan vara prospek
tiva eller retrospektiva. En retrospektiv studie an
vänder sig av journaluppgifter av tidigare utförda 
behandlingar [2]. I en prospektiv studie bestäms i 
förväg när studien börjar, hur och hur länge man 
följer upp den, samt att behandlingarna rando
miseras. Livslängd uttrycks genom att man anger 
hur många procent fyllningar som misslyckas 
per år. Risken att en fyllning misslyckas ökar 
med åldern och man bör därför ha längre utvär
deringsperioder för att kunna bedöma ett nytt 
material. De första åren misslyckas inte många 
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 K ariesexkavering och preparation syf-
tar till att avlägsna infekterad, karie-
rad tandhårdvävnad men också till 
att skapa en gynnsam kavitetsform. 
Mycket talar för att mängden kvar-

varande tandhårdvävnad påverkar behandlings-
resultatet på sikt. Hos en restaurerad tand ökar 
risken för misslyckande med antalet fyllda ytor. 
Minimalt invasiv vård innebär däremot inte all-
tid att en maximal mängd tandhårdvävnad ska 
sparas. Ibland måste tandsubstans avverkas för 
att på sikt begränsa risken för frakturer.

Kariesskadad tandhårdvävnad kan avlägsnas 
med ett flertal metoder. Även om alla tekniker 
bedöms kunna skapa kariesfrihet har varje me-
tod specifika egenskaper. Flera metoder kan 
kombineras för att nå ett optimalt resultat. 

Kariesexkavering syftar till att avlägsna upp-
mjukat, infekterat dentin så att progressionen 
stannar av. Även om det antytts i enstaka studier 
att kariesprocessen avstannar och att pulpan be-
håller sin vitalitet är den samlade bedömningen 
att det i nuläget saknas vetenskapligt stöd för att 
lämna kvar infekterat, karierat dentin (så kallad 
indirekt överkappning). 

Kariesexkavering  
och kavitetsdesign

Thomas Jacobsen 
universitetslektor (As-
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Vid exkavering av djup karies ökar risken för 
pulpaexponering. Risken reduceras vid stegvis 
exkavering jämfört med omedelbar fullständig 
exkavering.

introduktion 
Exkavering och preparation syftar till att av-
lägsna karierad tandhårdvävnad men också till 
att skapa en gynnsam kavitetsdesign. Kavitetens 
form och storlek kommer att påverka möjlighe-
ten till insyn och applicering av fyllningsmate-
rial. Dessutom kan designen inverka på hållfast-
heten hos både fyllning och tand. 

Historiskt extenderades kavitetspreparatio-
nen ofta långt utanför kariesskadans gränser. 
Ambitionen var att minska risken för nya kari-
esskador (extension for prevention) men också 
att möjliggöra retention för fyllningar i amalgam. 
Principerna för reparativ tandvård har förändrats 
under de senaste decennierna och utvecklingen 
av adhesiv teknik har möjliggjort en modifiering 
av kavitetsdesignen. Kaviteten följer i dag mer 
kariesskadans utbredning än en standardiserad 
mall. Vi är dessutom mindre beroende av me-
kanisk retention. Resultatet blir att vi kan spara 
intakt tandsubstans och därmed sannolikt både 
öka fyllnadsöverlevnad och minska komplika-
tionsrisken. Samtidigt har kariesbehandling fått 
en mindre invasiv och mer preventiv inriktning. 
Minimalt invasiv tandvård strävar mot en mer 
hälsoinriktad vård genom att på lång sikt spara 
så mycket intakt tandsubstans som möjligt [1]. 

Det kan givetvis diskuteras om begränsade 
skillnader i mängden avverkad tandsubstans 
påverkar behandlingsresultatet. På kort sikt är 
påverkan sannolikt mycket liten. Men under en 
tands livscykel utsätts den ofta för återkomman-
de reparativa insatser. Konsekvenserna av varje 

SAmmANfATTAT Syftet med ka-
riesexkavering är att avlägsna 
uppmjukat, infekterat dentin men 
samtidigt minimera avverkan av 
frisk tandhårdvävnad. För att upp-
nå detta kan flera olika metoder för 
kariesexkavering kombineras. 

Figur I. Både materialval och attityd till kariesbehandling har förändrats under de senaste decennierna.
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nytt ingrepp adderas vilket ökar komplikations-
risken. 

Mycket talar för att relationen mellan fyllning-
ens storlek och därmed mängden kvarvarande 
tandhårdvävnad påverkar behandlingsresultatet 
[2, 3, 4]. Överlevnaden hos fyllningar i komposit 
tycks vara beroende av hur många ytor som om-
fattas. I en 17-årsuppföljning visade sig den rela-
tiva risken för misslyckande för fyllningar med 
två respektive tre och fler ytor vara 2,3 respektive 
3,3 gånger högre jämfört med enytsfyllningar [4]. 
Om kaviteternas storlek kan minska förväntas 
fyllningar i komposit ha en god överlevnad även 
vid direkt tuggbelastning [5]. 

Avsikten med denna artikel är att presentera 
olika aspekter på kariesexkavering och kavitets-
design. Dessutom ges exempel på litteratur för 
ytterligare fördjupning.

kariesexkavering
Manifesta, progredierande kariesskador åtgärdas 
som regel operativt. Vid all kariesexkavering är 
det primära målet att avlägsna tillräckligt mycket 
karierat dentin att angreppet stannar av. Massler 
[6] beskriver en yttre zon i en aktiv kariesskada 
där dentinet är infekterat och demineraliserat. 
Dessutom är kollagenet denaturerat. Denna be-
nämns den infekterade zonen. Även i den inre så 
kallade kariespåverkade zonen är dentinet demi-
neraliserat men kollagenet är intakt och det finns 
förutsättningar för remineralisering. I den kari-
espåverkade zonen är bakterieförekomsten låg. 

Vi kan välja mellan ett flertal exkaverings-
metoder för att avlägsna kariesskadad tand-
hårdvävnad [7]. Även om alla tekniker bedöms 
kunna skapa kariesfrihet har varje metod speci-
fika egenskaper. Inte sällan måste flera metoder 
kombineras för att nå ett optimalt resultat.

Exkaveringsmetoder
 Borr

Det råder ingen tvekan om att 
borr är en effektiv metod vid 

kariesexkavering och prepara-
tion. Möjligheten att i samband 
med borrexkavering skilja 
mellan frisk och kariesskadad 
tandsubstans är begränsad. I en 

in vitro-studie [8] konstateras att 
borr avlägsnar mer frisk tandsubstans i jämförel-
se med handexkavering, kemo-mekanisk teknik 
och air-abrasion.

 Handexkavering
Handexkavering är en effektiv me-

tod vid kariesexkavering men 
förutsätter att kariesskadan 
är tillgänglig. Tekniken får ses 
som komplement till borr och 
är mer vävnadsbevarande än att 

enbart använda borr som metod 

för exkavering. Celiberti et al [9] menar att i jäm-
förelse med andra exkaveringstekniker uppvisar 
handexkavering den bästa kombinationen av be-
handlingseffekt och effektivitet. 

 Kemo-mekanisk exkavering
En systematisk översikt [10] visar 

att både exkavering med borr 
och behandling med kemo-
mekanisk teknik är effektiva för 
att avlägsna karies. Författarna 
konstaterar också att behand-

ling med kemo-mekanisk teknik 
är förknippad med en hög patientacceptans, men 
kräver längre behandlingstid jämfört med borr. 
Det förefaller också sannolikt att kemo-meka-
nisk teknik ger en lägre frekvens av smärta vid 
exkavering jämfört med användning av borr.

En in vitro-studie [8] visar att kemo-mekanisk 
teknik är en mer tandsubstansbevarande exka-
veringsmetod jämfört med borr. Metodens an-
vändbarhet begränsas då det krävs tillgång till 
kariesskadan.

 Air-abrasion
I en in vitro-studie [8] konstateras 

att den kariesavlägsnande effek-
ten av air-abrasion varierar mer 
än för andra studerade exkave-
ringsmetoder. Resultatet anses 
beroende av vilken typ av par-

tiklar som används. I ytterligare 
en in vitro-studie [11] understryker författarna 
att aluminiumpartiklar avverkar intakt dentin 
mer effektivt jämfört med karierat dentin. I en 
icke systematisk översikt av olika exkaverings-
tekniker diskuteras de biologiska effekterna av 
aerosolen [7]. Författarna rapporterar att äldre 
studier antyder en potentiell risk för lungpåver-
kan. Det hävdas dock att senare tekniker använ-
der mer effektiv evakuering av aerosolen. Det 
spekuleras i artikeln om detta i kombination med 
skyddsutrustning för både personal och patient 
kan reducera riskerna. Det tycks saknas veten-
skapligt underlag för att bedöma effekter av ae-
rosolen på arbetsmiljön.

 Exkavering med Er:YAG laser
Jämfört med traditionell meka-

nisk teknik är användning av 
laser (Erbiumlasrar) en relativt 
ny metod, vars utbredning i 
Norden ännu är begränsad. När 
laserstrålen träffar tandytan ab-

sorberas ljuset av vattenmolekyler 
i tandhårdvävnaden. Detta resulterar i att vattnet 
snabbt upphettas och förångas. Reaktionen ska-
par ett högt lokalt tryck och en mikroexplosion 
varvid tandhårdvävnad avlägsnas.

Statens beredning för medicinsk utvärdering 
(sbu) [12] redovisar i en systematisk översikt to-

cellerna och tandmesenkymet bildas en tand. tion. Möjligheten att i samband 
med borrexkavering skilja 
mellan frisk och kariesskadad 
tandsubstans är begränsad. I en 

in vitro-studie [8] konstateras att 
borr avlägsnar mer frisk tandsubstans i jämförel
se med handexkavering, kemo-mekanisk teknik 

Handexkavering är en effektiv me
tod vid kariesexkavering men 

förutsätter att kariesskadan 
är tillgänglig. Tekniken får ses 
som komplement till borr och 
är mer vävnadsbevarande än att 

enbart använda borr som metod 

skapligt underlag för att bedöma effekter av ae
rosolen på arbetsmiljön.
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SAMMANFATTAT Andreas Dawson, dok
torand på forskarskolan i odontologisk 
vetenskap, studerar mekanismerna som 
bidrar till kronisk käkmuskelsmärta. I 
studien ingår även en utvärdering av den 
smärtlindrande effekten av beteende
terapi.

Kronisk käkmuskelsmärta, så kallad myofasciell 
temporomandibulär dysfunktion (m-tmd), kän-
netecknas av smärta vid tuggning, begränsad 
tuggfunktion och gapsvårigheter. Den leder ofta 
till nedsatt daglig funktion och minskad livskva-
litet. Förekomsten i befolkningen är ungefär tio 
procent och man har funnit att det är vanligare 
bland kvinnor än män [1]. I dag saknas det kun-
skap om de underliggande mekanismerna till 
kronisk muskelsmärta, likaså varför det är van-
ligare bland kvinnor.  

Syftet med projektet är att få ökad kunskap 
om de mekanismer som bidrar till muskelsmär-
tan, samt att i en randomiserad studie utvärdera 
den smärtlindrande effekten av beteendeterapi. 
Hypotesen som ligger till grund för forsknings-
projektet är att tandpressning orsakar en fri-
sättning av serotonin i tuggmuskulaturen, som 
både bidrar till och underhåller m-tmd. Denna 
perifera frisättning påverkas av både östrogen 
och kortisol. Om hypotesen stämmer bör speci-
fik terapi inriktad på att minska överbelastning i 
tuggsystemet leda till att halten av intramusku-
lärt serotonin reduceras och därigenom också 
smärtlindring.

förhöjda serotoninhalter
Tandpressning och stress är vanligare bland m-
tmd-patienter än bland friska individer [2]. Ett 
antagande är att tuggmuskulaturen blir överbe-
lastad vid tandpressning och att blodcirkulatio-
nen störs till följd av detta. Muskelvävnadens sy-
resättning kan reduceras till följd av ischemiska 
förändringar i blodcirkulationen. En frisättning 
av inflammatoriska mediatorer, såsom seroto-
nin, kan ske som ett resultat av detta. Serotonin 
är förenat med en ökad smärtkänslighet [3, 4]. m-
tmd-patienter har just förhöjda serotoninhalter 
i massetermusklerna, jämfört med friska indivi-
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der [5]. Serotonin är en transmittorsubstans som 
finns både i det centrala (cns) och i det perifera 
nervsystemet. Den finns dessutom i blodet i fri 
form eller är bunden till blodplättar. I cns har 
serotonin en smärtlindrande effekt, medan sero-
tonin i perifer vävnad leder till en ökad smärt-
känslighet. 

Kortisol är ett stresshormon som frisätts från 
binjurebarken vid stress eller orosmoment. Akut 
stress kan resultera i att man blir mer smärttålig, 
analgesi, medan en kronisk stress kan leda till en 
ökad känslighet för smärta, hyperalgesi. Studier 
har funnit att kvinnor med m-tmd har högre 
kortisolhalt jämfört med friska individer [6].

smärtan varierar under menstruationscykeln
Studier har visat att smärtintensiteten hos 
kvinnor med m-tmd varierar under menstrua-
tionscykelns olika faser. Ett samband föreligger 
mellan smärtintensitet och fluktuationer av öst-
rogenhalten. Vid låg östrogenhalt är smärtinten-
siteten som högst, likaså vid snabba förändringar 
i östrogennivån [7]. Det har visats att könshor-
monet östrogen interagerar med frisättningen av 
kortisol och serotonin i cns [8, 9]. 

Kunskap om hur kortisol, östrogen och tand-
pressning förhåller sig till den perifera frisätt-
ningen av serotonin saknas i dag. För att studera 
om tandpressning resulterar i just en frisättning 
av serotonin i tuggmuskulaturen och om denna 
påverkas av östrogen och kortisol kommer en ex-
perimentell tandpressningsmodell att användas 
i forskningsprojektet (figur i). I tandpressnings-
övningen kommer tuggmuskulaturen att akti-
veras genom isometrisk kontraktion. Tidigare 
studier har visat att denna modell resulterar i en 
smärta i tuggmuskulaturen [10]. Troligen är det 
så att denna muskelsmärta uppkommer till följd 
av en ischemi. För att undersöka frisättningen av 
serotonin efter tandpressning kommer mikro-
dialys att användas, som är en vedertagen metod 
för att studera biokemiska förlopp i masseter-
muskeln (figur ii). 
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jämförelse med friska individer
Först kommer friska män och kvinnor att un-
dersökas. Deltagarna kommer att få pressa tän-
der experimentellt för att framkalla en muskel-
smärta i ansiktet, samtidigt som mikrodialys 
utförs. Ett venöst blodprov kommer att tas och 
analyseras med avseende på östrogen, likaså ett 
salivprov för att fastställa kortisolhalten. För att 
bedöma den psykologiska stressen kommer för-
sökspersonerna att få fylla i en enkät med frågor 
relaterade till stress. Avsikten är att undersöka 
om det finns en relation mellan tandpressning, 
serotoninfrisättning, östrogen- och kortisolhalt 
och smärta. Patienter med m-tmd kommer att 
undersökas på samma sätt och då jämföras med 
friska individer för att fastställa vilka likheter 
och skillnader som föreligger efter experimen-
tell tandpressning för de variabler vi undersöker. 

kbt-behandling undersöks
Enligt Statens beredning för medicinsk utvär-
dering är kognitiv beteendeterapi (kbt) en ef-
fektiv behandlingsmetod för att lindra kroniska 
smärttillstånd [11]. kbt skulle kunna vara ett bra 
alternativ till annan konservativ bettfysiologisk 
behandling för patienter med m-tmd. I en ran-
domiserad studie ska vi undersöka om en smärt-
skola med kbt-inriktning ger en bättre smärt-
lindring jämfört med en kontrollerad minimal 
intervention. 

Vad kan då det här forskningsprojektet tillfö-
ra? Får vi en ökad förståelse för mekanismerna 
som orsakar smärta i tuggmuskulaturen, kan 
man utveckla en mer effektiv diagnostik men 
även en specifikt inriktad terapi. Förbättrade be-
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Figur I. Experimentell tandpressning. Figur II. Mikrodialys.

»Studier 
har funnit 
att kvinnor 
med m-tmd 
har högre 
kortisolhalt 
jämfört 
med friska 
individer.«

handlingsmetoder kan minska antalet patienter 
som är i behov av sjukvårdens resurser, förbättra 
smärtlindringen och därmed ge en ökad livskva-
litet åt patienten. 
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barn under tandutvecklingsperioden. Avvikande 
kron- och rotbildning, makro- och mikrodonti, 
defekter i emalj och dentin liksom övertal, un-
dertal och natala tänder är alla exempel på stör-
ningar i tandbildningen. Genetiska störningar, 
metaboliska sjukdomar, brister i nutritionen och 
medikamenter är exempel på orsaker till stör-
ningar i tandbildningen [1].

Det är vanligt med mineraliseringsstörd emalj. 
Cirka hälften av befolkningen boende i ett om-
råde med låg fluorhalt har visat sig ha minst en 
tand med mineraliseringsstörning [2]. Fluorhal-
ten i vattnet påverkar prevalensen betydligt.

Tänder med mineraliseringsstörningar ställer 
ofta till med problem för såväl patient som be-
handlare. De estetiska problemen kan vara stora. 
Tänderna kan också falla sönder, isa och vara 
svåra att bedöva. Fyllningar behöver ofta göras 
om och inte sällan utvecklar patienterna tand-

Tandutvecklingen och emaljbildning
De första tecknen på en tand i utveckling ser man 
i andra fostermånaden. Epitelet i munhålan för-
tjockas och växer ner i underliggande mesenkym 
(embryonal bindväv). Genom en intrikat kom-
munikation med signalmolekyler mellan epitel-
cellerna och tandmesenkymet bildas en tand. 

Emaljen är uppbyggd av emaljprismor, som 
består av buntar med mycket tätt packade och 
väl organiserade hydroxidapatitkristaller. Varje 
prisma har bildats av fyra ameloblaster. Prismor-
na är orienterade från emalj-dentin-gränsen mot 
emaljytan. Det yttersta skiktet består av så kallad 
aprismatisk emalj. 

Bildningen av emalj kan grovt delas in i tre fa-
ser: 
1. Matrixbildning när emaljproteinerna, till ex-

empel Amelogeniner, produceras och emaljen 
byggs upp till sin slutliga form och tjocklek. 

2. Mineralisering, när den utsöndrade matrixen 
så gott som omedelbart mineraliseras till cirka 
30 procent.

3. Mognadsfasen, när den slutliga mineralisatio-
nen äger rum. 
Mognadsfasen börjar när emaljen nått sin slut-

liga tjocklek på det aktuella stället och innebär 
bland annat att emaljproteinerna försvinner. Fas 
1 och 2 benämns ofta sekretionsfasen och fas 3 
maturationsfasen. Beskrivningen är en förenk-
ling och senare studier tyder på att mognadsfa-
sen kan delas in i ytterligare faser. Den mogna 
emaljen består av 96 procent mineraler, huvud-
sakligen hydroxidapatit, och 4 procent vatten 
och organiskt material.

Retzius striae är inkrementlinjer, tillväxtlinjer, 

kymata (figur i) och är resultatet av stopp eller 
inbromsning av prismornas tillväxt. På tvärsnitt 
syns de som koncentriska ringar, på längdsnitt 
som en serie linjer. Man kan likna dem med års-
ringar hos ett träd och de är resultatet av den pe-
riodiska tillväxten av emaljen [4].

Tandutvecklingen pågår under lång tid med 
början i andra fostermånaden, när de primära 
incisiverna påbörjar sin differentiering, till cirka 
18-årsåldern när visdomständerna erupterar. 
Data rörande kronologin för tändernas utveck-
ling och mineralisering grundar sig på en klas-
sisk studie från 1941 [5]. De primära incisiverna 
börjar mineraliseras under början av gravidite-
tens andra trimester. Den första permanenta tan-
den som utvecklas är sexårstanden. Den initieras 
i fjärde fostermånaden och kronans mineralise-
ring påbörjas vid födelsen och avslutas vid cirka 
tre års ålder. Varaktigheten av mognadsstadierna 
är dock till stor del okänd och de individuella va-
riationerna är sannolikt stora [6].

Störningar i emaljbildningen
En störning som drabbar de emaljbildande cel-
lerna, ameloblasterna, under deras sekretions- 
och/eller mineralisationsfas kan ge upphov till 
en bestående defekt. Är störningen lokal till sin 
karaktär drabbar den enstaka tänder eller en 
grupp granntänder (figur ii). Är störningen ge-

a) Fjortonårig pojke 
där alla incisiver 
förutom 42 och även 
hörntändernas kusp-
toppar uppvisar väl-
avgränsade opaciteter 
av varierande storlek 
och färg. 
b–d) Sexårständer 
med varierande grad 
av MIH från lindrig till 
grav.

nerell men under en begränsad tidsperiod (kro-
nologisk störning) drabbas den del av tanden som 
mineraliseras vid tidpunkten för störningen (fi-
gur iii). Generell icke-kronologisk störning har 
oftast genetiskt ursprung och drabbar tändernas 

c

d
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cellerna och tandmesenkymet bildas en tand. Retzius striae är inkrementlinjer, tillväxtlinjer, karaktär drabbar den enstaka tänder eller en 
grupp granntänder (figur 
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jämförelse med friska individer
Först kommer friska män och kvinnor att un-
dersökas. Deltagarna kommer att få pressa tän-
der experimentellt för att framkalla en muskel-
smärta i ansiktet, samtidigt som mikrodialys 
utförs. Ett venöst blodprov kommer att tas och 
analyseras med avseende på östrogen, likaså ett 
salivprov för att fastställa kortisolhalten. För att 
bedöma den psykologiska stressen kommer för-
sökspersonerna att få fylla i en enkät med frågor 
relaterade till stress. Avsikten är att undersöka 
om det finns en relation mellan tandpressning, 
serotoninfrisättning, östrogen- och kortisolhalt 
och smärta. Patienter med m-tmd kommer att 
undersökas på samma sätt och då jämföras med 
friska individer för att fastställa vilka likheter 
och skillnader som föreligger efter experimen-
tell tandpressning för de variabler vi undersöker. 

kbt-behandling undersöks
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Vad kan då det här forskningsprojektet tillfö-
ra? Får vi en ökad förståelse för mekanismerna 
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Figur I. Experimentell tandpressning. Figur II. Mikrodialys.
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handlingsmetoder kan minska antalet patienter 
som är i behov av sjukvårdens resurser, förbättra 
smärtlindringen och därmed ge en ökad livskva-
litet åt patienten. 

64

VETENSKAP & KLINIK 

Sennerby et al

tandläkartidningen årg 102 nr 2 2010

65

VETENSKAP & KLINIK 

TEMA VÄVNADSFÖRANKRADE IMPLANTAT

tandläkartidningen årg 102 nr 2 2010

Lars Sennerby

odont dr, prof, Avd för 

biomaterialvetenskap, 

Inst för kliniska veten-

skaper, Sahlgrenska 

akademin, Göteborgs 

universitet
E-post: lars.sennerby@

biomaterials.gu.se

Stefan Lundgren

odont dr, prof, Käkkirur-

giska kliniken, Odonto-

logiska inst, Medicinska 

fakulteten, Umeå uni-

versitetLars Rasmusson

med dr, prof, Avd för oral 

& maxillofacial kirurgi, 

Inst för odontologi, 

Sahlgrenska akademin, 

Göteborgs universitet

Accepterad för publicering 14 augusti 2009

SAmmANfATTAT Många patien-

ter har behov av benuppbyggande 

tekniker för att möjliggöra im-

plantatbehandling. Här presen-

teras en översikt av de vanligaste 

benvolyms ökande teknikerna. F örlust av tänder leder i varierande grad 

till nedbrytning av det alveolära benet 

samt en ökad utbredning av käkhålorna 

i den posteriora maxillan, vilket resulte-

rar i att mängden ben för integration av 

orala implantat minskar [1]. Infektioner, cystiska 

förändringar, tumörer, trauma, anatomiska vari-

anter och kongenital avsaknad av vävnad är andra 

orsaker till att man kan hamna i en situation med 

inadekvat benmängd för implantat i både över- 

och underkäken. Många patienter har därför ett 

behov av benuppbyggande tekniker för att möj-

liggöra implantatbehandling. 

Målet med en implantatbehandling är i första 

hand att ersätta förlorade tänder för att återställa 

en god bettfunktion. Därtill finns det en glidande 

skala av estetiska mål vilka beror på patientens 

önskemål, på den behandlande tandläkarens be-

handlingsfilosofi och utbildning samt på de biolo-

giska eller ekonomiska förutsättningarna att möta 

dessa krav. På ena änden av skalan har vi situatio-

nen där implantat sätts när det inte finns tillräck-

ligt med ben för att möjliggöra installation och 

inläkning av implantat för förankring av en bro. 

I den andra änden av skalan hittar vi situationer 

där man använder vävnadsuppbyggande tekniker 

med mål att återställa den ursprungliga morfolo-

gin, även om detta inte behövs för osseointegra-

tion. Detta innebär att uppfattningen om behovet 

av benuppbyggnad varierar beroende var på ska-

lan man befinner sig. Där en behandlare uppfattar 

en terapi som självklar kan en annan se det som 

överterapi. Det finns även geografiska skillnader 

där vi i Skandinavien är tämligen konservativa 

medan benuppbyggande tekniker ofta används i 

resten av världen. Detta gör det svårt att fastställa 

riktlinjer när man ska utföra benuppbyggande te-

rapier i samband med implantatbehandling. Den 

vetenskapliga litteraturen är också sparsam när 

det gäller systematiska genomgångar av behand-

lingsalternativen: Systematic reviews och Rando-

mised Controlled Trials (rct).

Hur mycket ben som krävs för ett fullgott resul-

tat är inte helt klarlagt. De kortaste implantaten 

är cirka 7 till 8 mm långa med en diameter av 3,5 

till 4 mm. Rent kirurgiskt skulle man kunna sätta 

ett implantat utan blottade gängor i en benvolym 

som är cirka 5 x 7 mm. Ur en protetisk synvinkel 

kan detta vara olämpligt biomekaniskt och este-

tiskt. Baserat på långtidsuppföljningar av fram-

för allt maskinbearbetade Brånemarks implantat, 

verkar det som om implantat kortare än 10 mm är 

mindre lyckosamma än längre implantat, vilket 

också är en utbredd uppfattning. Senare uppfölj-

ningsstudier har visat på liknande resultat med 

långa såväl som korta implantat [2]. Detta kan 

bero på att vi sedan ett tiotal år använder ytmo-

difierade implantat med bättre inläkningsegen-

skaper och att klinikerna generellt sett är bättre 

biomekaniskt skolade. Dock är litteraturen mot-

sägelsefull när det gäller överlevnaden för korta 

implantat i maxillans posteriora delar. Patienter 

med resorberade käkar där benvolymen under-

stiger ovan nämnda 5 x 7 mm ställer i dag även de 

krav på fasta protetiska lösningar. Nedan följer 

en översikt av de vanligaste benvolymsökande 

behandlingsteknikerna.

 
en översikt av benuppbyggande tekniker  

och kliniska resultat

 
Tagning av autologt ben

Beroende på områdets omfattning kan ett ben-

transplantat tas intraoralt eller extraoralt. Vid ett 

begränsat ingrepp för en- eller flertandslucka i 

den partiellt betandade patienten, hämtas trans-

plantatet vanligen från ramus mandibulae (figur 

i) eller mellan de båda foramen mentale (figur ii) 

med fissurborr eller bensåg under lokalanestesi. 

Benbiten som till största del består av kortikalt 

ben kan användas som ett block eller malas för 

packning på kristan, i defekter och i sinus maxill-

aris. Morbiditetsstudier har visat att patienterna 

i allmänhet har mindre besvär efter bentagning 

från ramus jämfört med hakan [1].

Andra mindre invasiva tekniker för att få till-

gång till bentransplantat är att samla benpartik-

lar i ett filter under borrning i närliggande ben 

Figur I. Bentagning från ramus mandibu-

lae. (a) Friläggning. (b) Efter preparation. 

(c) Benbit som kan användas hel eller mald 

efter losstagning med osteotom.

a

b

c

Figur II. Bentag-

ning från symphy-

sis mandible.  

(a) Friläggning och 

(b) preparation av 

benblock.

b

a

Figur III. (a) Uppsamling av benspån 

med ett benfilter under preparation 

av implantatsäten. (b) Ben spån.
Figur IV. (a) Ben-

tagning från höft-

kammen. (b) Ben-

block som kan delas 

eller malas.

(figur iii) eller genom avskrapning av benytorna 

med särskilda benhyvlar eller skrapor.

För större rekonstruktioner används ben från 

höftkammen (figur iv). Beroende på bentag-

ningsteknik kan man få block som består av både 

kortikalt och trabekulärt ben till olika grader. Det 

kortikala benet anses mer resistent mot postope-

rativ resorption än det mjuka trabekulära benet 

och används vanligen för uppbyggnad, medan 

det trabekulära benet används för att packa mel-

lan benblocken och som inlägg i sinus maxillaris 

och näsgolvet. Detta ingrepp görs i allmänhet 

i narkos på inneliggande patient. En korrekt 

atraumatisk bentagning leder i dag i allmänhet 

till få postoperativa komplikationer. Det är dock 

viktigt att kirurgen är väl förtrogen med den lo-

kala anatomin för att förhindra störning av mus-

kelfästen och nervfunktion i området [1]. 

a

a

b

b

Benaugmentation 

i samband med 

implantatbehandling 
– en teknik- och  

litteraturöversikt
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med ett flertal metoder. Även om alla tekniker 
bedöms kunna skapa kariesfrihet har varje me-
tod specifika egenskaper. Flera metoder kan 
kombineras för att nå ett optimalt resultat. 

Kariesexkavering syftar till att avlägsna upp-
mjukat, infekterat dentin så att progressionen 
stannar av. Även om det antytts i enstaka studier 
att kariesprocessen avstannar och att pulpan be-
håller sin vitalitet är den samlade bedömningen 
att det i nuläget saknas vetenskapligt stöd för att 
lämna kvar infekterat, karierat dentin (så kallad 
indirekt överkappning). 

Anders Lindberg
DDS, Med Dr. (PhD), 
Folktandvården Skellef-Folktandvården Skellef-Folktandvården Skellef
teåkliniken, Skellefteå  

öka fyllnadsöverlevnad och minska komplika-
tionsrisken. Samtidigt har kariesbehandling fått 
en mindre invasiv och mer preventiv inriktning. 
Minimalt invasiv tandvård strävar mot en mer 
hälsoinriktad vård genom att på lång sikt spara 
så mycket intakt tandsubstans som möjligt [1]. 

Det kan givetvis diskuteras om begränsade 
skillnader i mängden avverkad tandsubstans 
påverkar behandlingsresultatet. På kort sikt är 
påverkan sannolikt mycket liten. Men under en 
tands livscykel utsätts den ofta för återkomman-
de reparativa insatser. Konsekvenserna av varje 

Figur I. Både materialval och attityd till kariesbehandling har förändrats under de senaste decennierna.

tandläkartidningen årg 103 nr 1 2011

fika egenskaper. Inte sällan måste flera metoder 
kombineras för att nå ett optimalt resultat.

Exkaveringsmetoder
BorrBorr
Det råder ingen tvekan om att Det råder ingen tvekan om att 

borr avlägsnar mer frisk tandsubstans i jämförel
se med handexkavering, kemo-mekanisk teknik 
och air-abrasion.

HandexkaveringHandexkavering
Handexkavering är en effektiv meHandexkavering är en effektiv me

tod vid kariesexkavering men 
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bakgrund
En 22-årig kvinna sökte kliniken i juni 2007, då 
hon generades av utseendet på sina tänder i över-
käksfronten. Dessa hade både blivit kortare och 
ojämna incisalt. Hon har försökt få sin ordinarie 
tandläkare att rätta till tänderna i flera år, men 
enligt patienten har inget skett, då de på kliniken  
inte riktigt vetat hur de skulle lösa problemet.

Allmän anamnes 
Patienten uppger att hon haft ätstörningar med 
frekventa kräkningar i sex år men inte sökt hjälp 
för det. I övrigt upplever sig patienten vara fullt 
frisk och medicinerar inte. 

Lokal anamnes 
Patienten  har inga symtom från munhålan. Hon 
uppger att hon inte regelbundet intar sur dryck 
eller föda.

status 
Överkäksfronten är helt i avsaknad av emalj pa-
latinalt. De blottlagda dentinytorna har ett siden-
matt utseende vilket tyder på en aktiv erosions-
process. De incisala skären på 11 och 21 är mycket 
tunna och emaljen är delvis frakturerad. Emaljen 
är även delvis borta lingualt på tänderna distalt 
därom. Erosionsskador är även synliga ocklusalt 
i premolar- och molarregionen i både ök och uk. 
Incisiverna i underkäken har elongerat kompen-
satoriskt till kontakt med ök-incisiverna. Patien-
ten har även en del kariesskador. 

Diagnos 
Erosion, karies, bulimia nervosa (diagnosen 
ställd av Ätstörningsenheten).

utredning
För att få hjälp med att bota patientens bulemi 
skickas en remiss till Ätstörningsenheten vid 
Södra Älvsborgs sjukhus i Borås, där hon snabbt 
kommer under behandling.  Patienten svarar bra 

Calle Hagman
tdl, Tandvårdshuset i 
Brämhult, past president 
i SACD
E-post: calle.hagman@
tandvardshuset.se

Rehabilitering av 
eroderade fronttänder

på behandlingen och hennes bmi ökar. Efter cirka 
ett år, med förhandsprövningar hos både Försäk-
ringskassan och vgr (Västra Götalandsregionen) 
inleds rehabiliteringen av hennes tänder. vgr 
stödjer rekonstruktionen av ett eroderat bett, 
som ett led av behandlingen av ätstörningarna.

terapi 
För att kunna få plats för porslin palatinalt i 
överkäksfronten där uk-incisiverna biter mot de 
slitna palatinalytorna i ök måste uk-incisiverna 
intruderas och premolarerna elongeras en del. 
Palatinalytorna i fronten byggdes temporärt upp 
med komposit och samtidigt förlängdes incisi-
verna till ursprunglig längd. Efter att detta utförts 
hade patienten bara ocklusal kontakt i fronten. 
För att snabba på förloppet med en kompensa-
torisk eruption, sattes brackets och gummidrag 
buckalt  på premolarerna. Efter några månader 
hade även molarerna erupterat i kontakt, utan 
någon ytterligare behandling. Efter att bettet 
stabiliserats och patienten var nöjd med form 
och längd på de med komposit återuppbyggda 
överkäksincisiverna, utfördes skalkronor med 
samma utseende som komposituppbyggnaden, 
utan någon preparation palatinalt och med lite 
preparation i emaljen på buckalytorna. Behand-
lingen var färdig i mars 2009.

sammanfattning 
Patienten är mycket nöjd med de rekonstruerade 
tänderna och är nu tre år efter att behandlingen 
inleddes fri från sina ätstörningar. Hon uppger att 
inte bara behandlingen på Ätstörningsenheten 
hjälpt vid hennes rehabilitering. När patientens 
problem med tändernas utseende togs på allvar 
blev hon också hjälpt att bli fri från ätstörningen.  

Mindre uttalade erosionsskador i bettet har 
inte progredierat. Hon sköljer med 0,2 % NaF 
dagligen. Prognosen för hennes bett bedöms som 
god.

SAmmANfATTAT Kvinna, 22 år, söker 
hjälp för att rätta till utseendet på tänder-
na i överkäksfronten, som blivit kortare 
och ojämna incisalt.

Godkänd för publicering 1 juni 2010

 fallpresentation
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� Calle Hagman: Fallpresentation

Figur VIII: Efter behandlingen. Figur VII: Utseendet palatinalt efter att skal-
kronorna är på plats.

Figur I: Före behandlingen.

Figur III: Komposituppbyggnaden i fronten. 

Figur V: Gummidragen vid brackets på premo-
larerna. 

Figur IV: Brackets. 

Figur II: Eroderad front palatinalt i ök. 

Figur VI: Leende med komposit och brackets. 
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  På gång:
◆ Nästa FS, 12 april

◆ Kvällsseminarium ”Lekande lätt” om barn, 
kost och livsstil, Tandläkarförbundet bjuder 
in förskolepersonal till seminarium i Stock-
holm, 17 maj 

Nya sidan för medlemsinformation  
här i Tandläkartidningen
Från och med nu kommer du i varje nummer av Tandläkartidningen 
kunna läsa senaste nytt från Tandläkarförbundet på denna sida. 
Vi hoppas kunna hålla dig uppdaterad om vad förbundet gör och 
vad som händer i olika frågor. Hör gärna av dig med tankar och 
synpunkter!

Antalet tandläkare i framtiden
Socialstyrelsen har publicerat två rap-
porter om den framtida tillgången och 
efterfrågan på tandläkare. De visar att 
det fanns 7 449 tandläkare sysselsatta 
inom svensk tandvård 2008, varav 831 
var specialistutbildade. Socialstyrelsen 
bedömer att antalet tandläkare kommer 
att minska med 21 % fram till år 2025 
om man räknar med ett årligt nettoin-
flöde om ca 25 tandläkare. 

Läs förbundets sammanfattning av 
de båda rapporterna på hemsidan 
under Medlem/Aktuellt. 

Specialistutbildningen  
bör förlängas!
Tandläkarförbundet framför i sitt remissvar 
att specialistutbildningen bör förlängas till 
tre och ett halvt år för samtliga odontolo-
giska specialiteter utom oral kirurgi, som 
bör förlängas till fem år. 

Vidare att dagens åtta specialiteter bör 
behållas och att ST ska ses som en utbild-
ning.  

➤ Remissvaren hittar du på hemsidan 
under STF anser 

”Hör gärna 
av dig med 
tankar och 
synpunk-
ter”

Nytt ansvar och nya skyldigheter
På hemsidan under Medlem/Bibliotek hittar 
du vår nya skrift ”Patientsäkerhetslagen – 
vad innebär den för dig som tandläkare?” 
Den ger dig nyheter om Patientsäkerhetsla-
gen som trädde i kraft den 1 januari 2011. 
Skriften tar bland annat upp dina skyldig-
heter som yrkesutövare, det nya vårdgi-
varansvaret för patientsäkerhetsarbetet på 
kliniken och de nya rutinerna för patientkla-
gomål.

Deltar i äldresamordnarens referensgruppsmöte
Tandläkarförbundet deltog i början av mars i ett referensgrupps-
möte hos regeringens nya äldresamordnare Eva Nilsson Bågen-
holm. Hon leder ett 4-årigt projekt om samordning av vård och 
omsorg om de mest sjuka äldre. 

Projektet ska se vad som kan göras bättre i omsorgen om de 
mest sjuka äldre, både vad gäller samordning mellan olika huvud-
män och identifiera brister i vården. Även munhälsa ingår i  
projektet. 

Planeringen för Munhälsodagen  
10 september är igång!
”Din munhälsa – bara ett samtal bort” är budskapet när vi inom 
tandvården lördagen den 10 september återigen uppmärksammar 
World Oral Health Day – Internationella Munhälsodagen. Tema för 
dagen: Du blir som du lever! – hur du mår påverkas av din livsstil, 
vad du äter och dricker, hur du sköter din hälsa. Sveriges Tandlä-
karförbund, Sveriges Folktandvårdsförening, Sveriges Tandhygie-
nistförening och Svenska Tandsköterskeförbundet samverkar för 
ett nationellt firande av dagen. 

Målsättningen med årets satsning är att få gruppen unga vuxna i 
åldern 18–29 år att bibehålla kontakt med tandvården. Undersök-
ning, sociala medier, tävling och 
event på Hötorget i Stockholm är 
några av aktiviteterna som planeras 
nationellt.  
➤ www.munhälsodagen.se

aktuellt_TLTnr5_11.indd   1 2011-03-22   10.50


