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SAmmANfATTAT Tandläkartidningen 
presenterar här den första av en serie 
fallbeskrivningar. Fallet gäller protetisk 
behandling av omfattande erosionsskador: 
Man, 48 år, re mit te rades till avdelningen 
för oral pro te tik på Odontologiska insti-
tutionen i Jön köp ing för bedömning och 
eventuell be hand ling av erosionsskador, 
framför allt i överkäken. 

bakgrund	
Allmän anamnes
Patienten har »alltid« haft magbesvär och svårt 
att tillgodogöra sig näring ur kosten. Han har 
ibland även haft besvär med sura uppstötningar. 
För tio år sedan opererades patienten för ulcerös 
kolit. Sedan dess har magbesvären och de sura 
uppstötningarna minskat drastiskt.

Migrän 1 gång/1–2 månader. Tidigare kräkning
ar i samband med migrän, numera sällan.

Medicin: Loperamid (antidiarroikum), Diklo
fenak vid behov. 

Lokal anamnes (figur I a–f)
Patienten blev medveten om att tänderna såg 
korta ut för mer än 15 år sedan. Sedan dess tycker 
han att tänderna blivit kortare, men varit oför
ändrade de senaste fem åren. Patienten tror att 
tandslitaget huvudsakligen orsakats av uppstöt
ningar och kräkningar. 

Är inte medveten om parafunktion i form av 
tandpressning eller gnissling. Angående kostfak
torers påverkan framkommer endast att patien
ten dricker 33 cl CocaCola till lunch, 2–3 gånger 
i veckan. 

Patienten har inga besvär från tänderna och 
störs bara lite av estetiken: »Framtänderna är 
lite korta.« Han är däremot något orolig för att 
fortsatt tandslitage ska leda till  komplikationer 
och kräva stor och dyr behandling. 

status
n  Tydlig sulcus mentolabialis. 
n  Sänkt, stabilt bett. Överkäksfronten har om

vänd incisal kurvatur. Underkäksfronten har 
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ett snett horisontalplan. Saxbitning 17/47. 
n  Restbett: 17–27, 47–37. 48 och 38 retinerade.
n  Tydliga tecken på erosionsskador, som är kraf

tigast i överkäkens palatinalytor, men ses även 
ocklusalt, buckalt på tänder i underkäkens si
dopartier. 

n  Överkäksfront med erosionsgrad IV: 12–22, 
grad III: 13, 23.

n  Tandslitage grad II: 16–26, 46–32, 34–36 [1].
n  Diastema mediale.
n  Karies 35 distalt.    

   
Röntgen (figur II a–b)
Röntgenutlåtande: Ett fullt betandat bett. 38 och 
48 finns retinerade. Båda i tämligen horisontella 
positioner. Ingen säker apikal patologi. Goda 
marginala förhållanden.

Ingen säker karies men omfattande erosions
skador av framför allt överkäkens tänder.

Diagnos
K03.2 Erosion
K03.0 Attrition
K02 Karies   
K07.33 Diastema mediale 

bedömning
Patienten har ett behandlingsbehov på grund 
av stort pågående tandslitage. Slitaget bedöms i 
huvudsak ha orsakats av erosion, men det finns 
även tecken på  viss samverkan av attrition. Tro
ligen har uppstötningar och kräkningar orsakat 
erosion. Enligt studiemodeller har ett omfat
tande tandslitage ägt rum mellan 1993 och 2003, 
men mellan 2003 och 2007 ses ingen tydlig pro
gression (figur iii a–c). Det stämmer väl över
ens med patientens uppfattning av tandslitagets 
stagnation efter magoperation 1997. Ur anamne
sen framkommer inga ytterligare faktorer som 
kan förklara erosionsskadorna, men patienten 
bör informeras om riskfaktorer och undvika dem 
i möjligaste mån. Rekommenderas även extra 
fluortillskott i form av 0,2procentig munskölj. 

För att rekonstruera patientens bett krävs 
omfattande protetisk behandling innefattande 
kronterapi 16–26, 36, 46 och fyllningsterapi av 
underkäkens  premolarer (ocklusalytor). 

Alternativ behandling är fortsatt övervakad 
bettutveckling, då patienten ännu inte har några 
symtom från tänderna och progressionen be
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Figur I a–f. Intra-
orala frontalbilder 
(a, b), sidobilder 
(c, d) och ocklu-
salbilder (e, f).

Figur II a–b: 
Bitewing-röntgen 
där tandsubstans-
förlust ses i pre-
molarer.

Figur III a–c. Studiemodeller av överkäken från 1993 (a), 2003 (b) och 2007 (c).
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1993-10-12
Avstånd (mm) bredd höjd diastema

11/21 8,8/9,0 7,6/7,6 1,0 

2003-11-25
Avstånd (mm) bredd höjd diastema

11/21 8,4/8,5 7,0/6,2 2,4 

b

2007-03-19
Avstånd (mm) bredd höjd diastema

11/21 8,4/8,4 6,2/5,9 2,7

c
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döms vara obetydlig till låg. Efter presentation av 
behandlings och kostnadsförslag väljer patien
ten att avvakta med behandling av ekonomiska 
skäl. Bestämmer i samråd ny undersökningstid 
för bedömning av tandslitaget och kostnadsför
slag i samband med att ny tandvårdsreform in
förs 20080701. 
 
Ny bedömning 2008-10-20
Patienten upplever inga symtom från munhålan 

och ingen förändring av tandstatus sedan föregå
ende undersökning. Hans allmänhälsa och medi
cinering är oförändrad. Uppstötningar förekom
mer fortfarande, vid fysisk ansträngning och av 
viss typ av föda, men det är mycket sällan nu för 
tiden. Undviker sura drycker och läsk. 

Patienten önskar behandling av estetiska skäl, 
vill ha längre framtänder, och för att minska ris
ken för framtida besvär vid eventuellt ytterligare 
tandslitage.

Figur IV a–c. Ocklusalbilder (a, b) och 
frontalbild (c) av kronpreparerade 
tänder 13–23 och 16, 26, 36, 46.

Figur V a–c. Temporära ersättningar i akryl 13–23 
och 16, 26, 36, 46 med betthöjning.
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Kliniskt tycks, förutom en liten fraktur av 21:s 
incisala skär, inget tydligt tandslitage ha inträffat 
sedan undersökning i mars 2007. 

Terapiplanen med kronterapi från föregående 
undersökning är fortfarande indicerad. Med 
temporära kronor kan estetiken utvärderas inför 
framställning av de permanenta (figur V a–c).

beHandlingsplan
n  Kronterapi 16–26, 36, 46.

n  Fyllningsterapi 44, 45 ocklusalt.
n  Preprotetisk slipning underkäksfront.

diskussion
Hos denna patient valdes kronor i typ iii guld på 
molarer på grund av guldets goda hållfasthets
egenskaper. Samtliga premolarer i överkäken 
försågs med kärnförstärkta helkeramiska kro
nor med motiveringen god estetik och tillräcklig 
styrka (figur Vi a–b). 

Figur VI a–b. Permanenta kronor i sidopartier, 16, 26, 36, 46 typ III guld och 15, 14, 24, 25 kärnförstärkt 
helkeramik. 

Figur VII a–f . In-
traorala bilder av 
permanenta kro-
nor, frontalbilder 
(a, b) sidobilder 
(c, d) och ocklu-
salbilder (e, f). 

a b

a b

c d

e

f



70

VETENSKAP & KLINIK Apostolos Papias

tandläkartidningen årg 102 nr 4 2010

REFERENSER
1.	 Ekfeldt A, Hugoson A, Ber-

gendal T, Helkimo M. An 
individual tooth wear index 
and an analysis of factors 
correlated to incisal and 
occlusal wear in an adult 
Swedish population. Acta 
Odontol Scand 1990 
Oct;48(5):343–9.

2. Johansson A, Johansson AK, 
Omar R, Carlsson GE. Reha-
bilitation of the worn denti-
tion. J Oral Rehabil 2008 
Jul;35(7):548–66. Review.

3. Pjetursson BE, Sailer I, 
Zwahlen M, Hämmerle CH. 
A systematic review of the 
survival and complication 
rates of all-ceramic and 
metal-ceramic reconstruc-
tions after an observation 
period of at least 3 years. 
Part I: Single crowns. Clin 
Oral Implants Res 2007 
Jun;18 Suppl 3:73–85. 

 I fronten utfördes leucitförstärkta glaskera
miska kronor för optimal estetik.

Då patienten var symtomfri kunde man i detta 
fall också överväga att alternativt inte göra någon 
protetik alls. I stället skulle man då årsvis överva
ka bettets utveckling och förse patienten med en 
bettskena för nattligt bruk i profylaktiskt syfte.

sammanfattning
Patienten rehabiliterades med kronterapi 16–26, 
36, 46 och med kompositfyllningar 44, 45 ocklu
salt. Behandlingsgången med temporära kronor 
endast på 13–23 och 6:or, innefattande en betthöj
ning på ungefär 2–3 mm frontalt, fungerade väl.

Patienten är nöjd med behandlingsresultatet 
och uppvisar god munhygien vid efterföljande 
kontroller. Magbesvären tycks vara under kon
troll och patienten undviker kost med erosiv på
verkan. Prognosen bedöms som god.

EFTERFÖRE
Figur VIII. Extra- 
och intra orala 
frontalbilder före 
(a, c) och efter (b, 
d) behandling.

Patienten följs upp första året med besök 
halvårsvis. Återremitteras därefter till ordinarie 
tandläkare med rådet att vid ordinarie revisions
undersökningar observera eventuella tecken på 
slitage.

Den	finns	på	www.tandlakartidningen.se	

Söker du en 
vetenskaplig artikel 
ur Tandläkartidningen?
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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.

 Förlust 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.

ba

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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 Förlust 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 (rctmised Controlled Trials (rctmised Controlled Trials ( )rct)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
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 
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

i samband med 
implantatbehandling 

– en teknik- och 
litteraturöversikt
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VETENSKAP & KLINIK Mineraliseringsstörd emaljVETENSKAP & KLINIK Jälevik & Norén 

  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 
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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 
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