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SAMMANFATTAT Många ungdomar är 
bärare av bakterien Aggregatibacter 
actinomycetemcomitans, men endast vissa 
utvecklar parodontal sjukdom. Carola 
Höglund Åberg, doktorand på Nationella 
forskarskolan i odontologisk vetenskap, 
vill ta reda på varför dessa drabbas.

Lokaliserad aggressiv (tidigare kallad juvenil) 
parodontit (LAP) kännetecknas av en snabb, ex-
tensiv förlust av stödjevävnad huvudsakligen i 
incisiv och molarområden. Den patologiska pro-
cessen vid LAP är associerad med förekomsten av 
en virulent mikroflora samt en parodontitkäns-
lighet hos dessa för övrigt friska individer. Mik-
roflorans patogena potential kan variera som ett 
uttryck för diversitet mellan bakteriestammar av 
olika arter ingående i biofilmen.

I relation till parodontitutveckling har stort 
fokus varit riktat på en bakterie vid namn Ag-
gregatibacter actinomycetemcomitans, som fre-
kvent förekommer och ofta i höga andelar i 
patologiska tandköttsfickor hos unga individer 
med parodontal fästeförlust. A. actinomycetem-
comitans producerar ett flertal virulensfaktorer, 
bland vilka leukotoxinet är det mest studerade 
[1, 2]. Även andra virulensfaktorer är identifie-
rade såsom cytolethal distending toxin (CDT) 
[3], lipopolysacharider (LPS), bacteriociner samt 
adhesiner [4]. Både leukotoxinet och CDT har, 
förutom en toxisk effekt på värdens celler, visat 
sig inducera frisättning av signalsubstanser (IL-
1ß, RANKL med flera) med förmåga att inducera 
nedbrytning av tändernas stödjevävnader [2, 3].
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Syftet med projektet är att undersöka viru-
lensegenskaper och genetisk diversitet hos A. ac-
tinomycetemcomitans i relation till parodontitut-
veckling. Särskilt fokus riktas mot förekomsten 
av JP2, en virulent klon av bakteriearten.

I tidigare studier har vår medarbetare i projek-
tet, lektor Dorte Haubek, Universitetet i Århus, 
Danmark, påvisat förekomst av den högvirulenta 
A. actinomycetemcomitans av JP2-typ hos indi-
vider med afrikanskt ursprung [5]. Man har be-
räknat att en genmutation av denna bakterieklon 
kan ha ägt rum för cirka 2 400 år sedan i norra 
delen av Afrika [6]. Genom slavhandeln spreds 
den toxiska bakteriestammen ner från Nordaf-
rika mot Västafrika och vidare till Förenta sta-
terna. Förhållandena i Marocko har studerats i 
ett flertal forskningsstudier och man har påvisat 
en stark korrelation mellan förekomst av den 
högvirulenta bakteriestammen och parodontit-
utveckling inom en 2-årsperiod hos för övrigt 
friska, unga individer [7]. Inga tidigare liknande 
studier finns från länderna i Västafrika.

I vår pågående forskningsstudie ingår 500 ung-
domar i åldern 12–14 år, som undersöktes i både 
allmänna och privata skolor i Accra, Ghana (figur 
I). Studiematerialet insamlades genom mätning 
av parodontal fästeförlust (CAL) samt analyser av 
plackprover tagna från tandköttsfickor. Ungdo-
marna utfrågades även angående allmänhälsa, 
socioekonomiskt status, tandvårdsvanor, tidiga-
re tandvårdserfarenhet samt kostvanor.

Karakteriseringar av det insamlade bakteriolo-
giska materialet kommer att ske med både gene-
tiska analyser [8] och etablerade odlingstekniker. 
Ungdomarna i kohorten kommer att följas upp 
efter en 2-årsperiod för att utvärdera om före-
komsten av A. actinomycetemcomitans samt dess 
olika egenskaper kan ha betydelse för utveck-
lingen av parodontal fästeförlust.

Hypotesen, som ligger till grund för forsk-
ningsprojektet, är att undersöka specifika viru-
lensegenskaper hos A. actinomycetemcomitans, 
som kan vara involverade i sjukdomsprocessen 

Godkänd för publicering 6 augusti 2010

HUVUD HANDLEDARE:
Anders Johansson
docent, Tandläkarhögskolan i Umeå, Umeå 
universitet

BIHANDLEDARE:
Dorte Haubek 
lektor, tdl, Odontologiska institutet, 
Universitetet i Århus, Danmark
Rolf Claesson
mikrobiolog, Tandläkarhögskolan i Umeå, 
Umeå universitet

ÖVRIGA SAMARBETS PARTNERS:
Gunnar Dahlén
prof, Tandläkarhögskolan i Göteborg, 
Göteborgs universitet
Carina Källestål
docent, Uppsala universitet
Francis Kwamin
prof, Ghana Dental School, Korle-Bu, Accra, 
Ghana

Parodontit hos unga



75

 Carola Höglund Åberg: Virulens och genetisk variabilitet hos A. actinomycetemcomitans

TANDLÄKARTIDNINGEN ÅRG 102 NR 11 2010

och utgöra riskmarkörer för progression av par-
odontal sjukdom. I unga patientpopulationer har 
inte livsstilsfaktorer hunnit få samma genomslag 
som i den vuxna populationen, varför bakterier-
nas virulensegenskaper kan ha avgörande bety-
delse för initiering av sjukdom i denna ålders-
grupp.

LEUKOTOXIN HOS A. ACTINOMYCETEMCOMITANS

Den inflammatoriska processen i anslutning till 
en infektion inducerar frisättning av en mängd 
substanser som aktiverar kärlväggar och drar till 
sig leukocyter från den perifera cirkulationen 
(figur II). Leukocyter som passerat endotelet i 
kärlväggen vandrar mot en gradient av bioak-
tiva substanser som frisätts från den mikrobiella 
biofilmen och den omgivande vävnaden. I de fall 
där A. actinomycetemcomitans finns närvarande i 
biofilmen ingår leukotoxinet som en komponent 
i gradienten. Leukocyter som vandrar mot en A. 
actinomycetemcomitans-infektion utsätts därför 

Figur I. Ungdomar i åldern 12–14 år i Korle Gonno 
»Primary High School« i Accra, Ghana. De parodon-
tala registreringarna samt insamling av mikrobiolo-
giska prover utfördes under fältmässiga förhållan-
den i både allmänna och privata skolor.

Figur II. En schematisk modell som visar 
samspelet mellan A.actinomycetemcomitans 

leukotoxin och värdförsvaret i vävnaden. 
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Figur III. Bilden visar hemolyszoner på blodagarplatta från A. actinomycetemcomitans-isolat med varierande 
leukotoxinproduktion efter sju dygns odling.

successivt för en ökad koncentration av leuko-
toxin. Förutom förmågan att avdöda leukocyter 
aktiverar leukotoxinet en massiv frisättning av 
proteolytiska enzymer och cytokiner från dessa 
celler, vilket indikerar att leukotoxinet indirekt 
deltar i nedbrytningen av bindväv och ben [1, 2, 3].

Leukotoxinproduktionen varierar bland A. 
actinomycetemcomitans-isolat, där högleukotox-
iska stammar (av JP2-typ) anses producera 10–20 
gånger mer leukotoxin än lågleukotoxiska stam-
mar [4]. Den högleukotoxiska A. actinomycetem-
comitans kan särskiljas från de lågleukotoxiska 
stammarna genom en genetisk analys av leuko-
toxinpromotorn. Ett flertal studier har associerat 
den högleukotoxiska  A. actinomycetemcomitans  
med aggressiv parodontit [7, 9]. Högleukotoxiska 
stammar (JP2) har i dag även i enstaka fall isole-
rats från individer med ett europeiskt ursprung 
[11].

Studier av andra populationer indikerar att 
även lågleukotoxiska A. actinomycetemcomitans 
kan bära på en patogen potential och är associe-
rade med initiering av parodontal sjukdom hos 
unga [10, 12]. En biologisk rationell förklaring 
skulle kunna vara att leukotoxinet i lågleukotox-
iska stammar under vissa förhållanden in vivo 
uppregleras till nivåer jämförbara med de hög-
leukotoxiska [4, 10, 12]. 

En intressant frågeställning är också om barn/
ungdomar med en historia av LAP och infektion 
med A. actinomycetemcomitans, är fortsatt be-
nägna att utveckla parodontal sjukdom senare i 
livet. Två studier [13, 14] har nyligen publicerats 
där man följt ett barnmaterial med LAP ända upp 
i vuxen ålder. Flera liknande studier behövs för 
att fullständigt klargöra bakteriens betydelse för 
framtida parodontitutveckling.

Vi kommer i våra studier att mäta leukotox-
inproduktionen i våra isolat, både genom att 
analysera mängd toxin och toxinets biologiska 
aktivitet. 

A. actinomycetemcomitans stammar har även 
visat sig vara beta-hemolytiska på speciella me-
dier av blodagar (figur III) och denna hemolys av 
erythrocyter anses ha en koppling till leukotoxi-
net [4]. Mekanismerna bakom detta fenomen är 
ännu inte klarlagda, men hemolysmetoden har 
potential att användas för screening i avsikt att 
enkelt kunna identifiera stammar med hög leu-
kotoxinproduktion.

GENETISK DIVERSITET
Genom att undersöka den genetiska diversiteten 
hoppas vi kunna spåra specifika markörer som 
har betydelse för de olika klonernas patogenici-
tet [15]. Leukotoxinoperonet består av fyra ge-
ner; lktc, lkta, lktb och lktd och en promotor [1]. 
Alla isolat av A. actinomycetemcomitans har ett 
leukotoxinoperon, men strukturella skillnader i 
promotorregionen medför stora skillnader i ut-
trycket av leukotoxin mellan de olika isolaten. 
Den högleukotoxiska JP2-klonen saknar 530 
baspar i promotorregionen, varför de är enkla 
att särskilja med PCR.

För den genetiska karaktäriseringen kommer 
microarrays att användas, en teknik med vars 
hjälp man snabbt och effektivt undersöker när-
varon av tusentals olika gener samtidigt. Med 
specifika prober görs en identifiering av hela ge-
nomet, där varje probe motsvarar en viss sekvens 
i ett specifikt genfragment. Till den genetiska 
studien kommer isolat från A. actinomycetemco-
mitans, som har sitt ursprung i olika populatio-
ner och geografiska områden; Nordafrika, Väst-
afrika, Sardinien samt stammar från européer, att 
användas. Genom kartläggning av hela genomet 
för bakterien ökar möjligheten att kunna identi-
fiera gener som kan vara förknippade med speci-
fika virulensegenskaper. 

Preliminära resultat har visat att av 4 000 A. 
actinomycetemcomitans-gener identifierade från 
sex olika isolat, var endast 1 300 gemensamma 
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för alla stammar, vilket indikerar en stor gene-
tisk variabilitet. 

Vi hoppas att med vårt forskningsprojekt 
kunna tillföra kunskaper om varför vissa unga 
drabbas av parodontit. Många unga individer i 
en normalpopulation kan vara bärare av A. acti-
nomycetemcomitans, men endast vissa individer 
utvecklar parodontal sjukdom. 

Den genetiska karakteriseringen av bakterier 
isolerade från väldefinierade individer i olika 
populationer bidrar till att öka kunskaperna om 
bakteriernas virulensegenskaper. Detta kan leda 
fram till bättre metoder  för tidig identifiering 
av  riskindivider och till nya, mera specifika be-
handlingsstrategier.

Den finns på tandlakartidningen.se

Söker du en vetenskaplig 
artikel ur Tandläkartidningen?
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 fallpresentation

SAmmANfATTAT Pojke, 11 år, remit-
terades till avdelningen för pedodonti på 
Odontologiska institutionen i Jönköping 
på grund av omfattande tandslitage på 
överkäksincisiver, sexårsmolarer och 
kvarvarande mjölktänder.

dental erosion – bakgrund
Pindborg definierade 1970 [1] dental erosion som 
en irreversibel förlust av tandvävnad genom en 
kemisk process som inte involverar bakterier.

Etiologi
Etiologin till erosionsskador är multifaktoriell 
[2]. De framkallas av syra som tillförs via födoin-
tag (exogent) eller från magen (endogent). 

Erosion är en av fyra bidragande etiologiska 
faktorer vid uppkomsten av tandslitage. De övri-
ga är abrasion genom något material med slipan-
de effekt, attrition genom kontakt mellan tänder 
och abfraktion genom mikrofrakturer cervikalt 
på grund av mekanisk belastning [3]. Oftast sam-
verkar flera faktorer.

Erosionsskador kan ses till exempel som 
cuppings på ocklusalytor och som grunda kon-
kaviteter på buckalytor.

Förekomst
Få populationsstudier har publicerats och rap-
porterade prevalenssiffror visar stor spridning. 
Hos förskolebarn i åldern 2–5 år förekom erosion 
hos 6–50 procent. I åldern 5–9 år förekom erosi-
va skador på permanenta tänder hos 14 procent. 

Lokal anamnes 
Patienten upplever sig inte vara muntorr, ha sura 
uppstötningar eller återkommande kräkningar. 
Däremot har han en ovana att slicka med tungan 
buckalt på överkäkens framtänder. Han tycker 
om surt godis och dricker Coca-Cola på fredagar 
och lördagar. 

status (figur i)
n Överkäksincisiverna har sidenmatta ytor buck-

alt och palatinalt. 
n 11 och 21 har substansförluster mesialt där 

ytorna också delvis är frakturerade. 
n De incisala skären på 11 och 21 är mycket tun-

na. 
n Sexårständerna har cuppings och rundade 

kuspar. 
n Kvarvarande mjölktänder uppvisar kraftigt 

tandslitage in till dentinet.
n 12 och 22 inverterade.

Röntgen (figur II a–b)

Diagnos
n Erosion, 521D
n Frontal invertering, 524D
n Tendens till prenormal bettrelation, 524C

Bland tonåringar hade 11–100 procent tecken på 
erosion [3].

Longitudinella studier visar att förekomsten av 
erosionsskador ökar hos barn. I Storbritannien 
hade 27 procent av 12-åringar utvecklat nya eller 
mer avancerade erosionsskador vid 14 års ålder. 
En annan studie visade att förekomsten av ero-
sionsskador ökat med 18 procent hos tonåringar 
över en femårsperiod [3].

Kemiska och biologiska faktorer
Till skillnad från karies finns det inget kritiskt 
pH-värde för erosion. Trots lågt pH-värde kan 
olika faktorer förhindra att erosionsskador upp-
står. Exempel på det är salivens mängd och inne-
håll av buffrande substanser, oralt clearance (eli-
minationshastighet), pellikeln, tandstrukturen 
och tandens position i relation till mjukvävnad 
och tunga [3, 4].

Livsstilsfaktorer
Flera beteendefaktorer påverkar det erosiva sli-
taget, till exempel hur man dricker produkter 
med lågt pH [3, 5]. Ett annat exempel är att tand-
borstning i nära anslutning till en erosionsattack 
då tandytan blivit uppmjukad ökar tandslitaget 
[2].

Endogena orsaker till erosion
Magsyra kan nå munhålan på tre olika sätt: mag-
saftsreflux, rumination och kräkning. Se fakta-
ruta 1.
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Allmän anamnes
Pojken är frisk bortsett från eksem. Han tar inga 
mediciner.

Bengt Olof Hansson
ötdl, odont dr, avd för 
pedodonti, Odontolo-
giska institutionen, 
Jönköping
E-post:  
bengt.olof.hansson@
lj.se

Godkänd för publicering 9 april 2010

Ref   lux och rumination 
orsak till dental erosion

Helén Isaksson
ötdl, avd för pedodonti, 
Odontologiska institu-
tionen, Jönköping
E-post: 
helen.isaksson@lj.se

Förutom genom kräkning kan två 
olika processer transportera mag-
saft till munhålan. Den ena är mag-
saftsreflux, återflöde av magsaft. 
När kardia (övre magmunnen) inte 
håller tätt beroende på anatomisk 
avvikelse eller ändrade tryckförhål-

landen – exempelvis vid övervikt 
– släpps magsaft igenom kardia upp 
till matstrupen. Detta kan ge besvär 
i form av halsbränna eller sura upp-
stötningar och då orsaka erosions-
skador på tänderna.
 Den andra processen – förutom 

kräkning – som släpper upp sur 
magsaft i matstrupen är rumina-
tion, sura uppstötningar. Detta är 
en funktionell störning som inte 
beror på någon anatomisk avvikelse 
utan kan liknas vid ofrivilliga rap-
ningar.

Figur i. Intraoral frontbild vid elva 
års ålder. 

Figur ii a–b. Bitewing-röntgen vid 
elva års ålder. Omfattande förlust 
av emalj och dentin ses i primära 
molarer och förlust av emalj ock-
lusalt i sexårständer.

Figur iii a–b. Bitewing-röntgen 
vid nio års ålder. Stora delar av 
erosionsskadorna på molarerna 
uppkom när pojken var mellan nio 
och elva år.

a b

a b

FAKTA 1. MAgSyRA kAN Nå MuNHåLAN På TRE SäTT

orsaksutredning
Utredning gjordes för att kunna följa hur ska-
dorna utvecklades över tid och för att kartlägga 
orsakerna.
n Dokumentation med studiemodeller, kliniska 

foton och röntgen. 
n Kostutredning.
n Salivprov avseende vilosaliv, stimulerad saliv, 

buffringskapacitet och mängden laktobaciller 
och mutansstreptokocker.

n Remiss till barnklinik för utredning, bland an-
nat om huruvida magsaftsreflux förelåg.

bedömning
Parallellt med orsaksutredningen gjordes en 
multidisciplinär terapiplanering i form av kon-
sultation mellan avdelningarna för ortodonti, 
pedodonti och oral protetik. Uppföljning av hur 
erosionsskadorna utvecklades gjordes var sjätte 
månad fram till planerad bettrekonstruktion.

Protetisk behandling med skalkronor i porslin 
planerades, eventuellt föregånget av preprote-
tisk ortodontisk behandling.

Jämförelse mellan bitewing-röntgen vid nio 
(figur iii a–b) och elva års ålder visar att stora 
delar  av erosionsskadorna på molarerna upp-
kom under dessa år.

 a–b. Bitewing-röntgen vid 
elva års ålder. Omfattande förlust 
av emalj och dentin ses i primära 
molarer och förlust av emalj ock
lusalt i sexårständer.

 a–b. Bitewing-röntgen 
vid nio års ålder. Stora delar av 
erosionsskadorna på molarerna 
uppkom när pojken var mellan nio 
och elva år.

Utredning gjordes för att kunna följa hur ska
dorna utvecklades över tid och för att kartlägga 

Dokumentation med studiemodeller, kliniska 

Salivprov avseende vilosaliv, stimulerad saliv, 
buffringskapacitet och mängden laktobaciller 
och mutansstreptokocker.
Remiss till barnklinik för utredning, bland an
nat om huruvida magsaftsreflux förelåg.

Parallellt med orsaksutredningen gjordes en 
multidisciplinär terapiplanering i form av kon
sultation mellan avdelningarna för ortodonti, 
pedodonti och oral protetik. Uppföljning av hur 
erosionsskadorna utvecklades gjordes var sjätte 
månad fram till planerad bettrekonstruktion.

Protetisk behandling med skalkronor i porslin 
planerades, eventuellt föregånget av preprote
tisk ortodontisk behandling.

Jämförelse mellan bitewing-röntgen vid nio 
 a–b) och elva års ålder visar att stora 

delar  av erosionsskadorna på molarerna upp
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DISPUTATION 
Royne Thorman, tandläkare och medicine doktor, disputerade den 4 december 
2009 vid Karolinska institutet med avhandlingen »Oral Health in Patients with 
Chronic Kidney Disease«. Forskningen skedde i samarbete med folktandvården 
och Karolinska universitetssjukhuset. Huvudhandledare har varit docent Britta 
Hylander och fakultetsopponent professor Björn Klinge, Karolinska institutet.

AuTorEfErAT Kroniskt njursjuka riske
rar en snabbare progress i sin njursjuk
dom om tandhälsan är försämrad. Vård
givare inom både tandvård och hälso och 
sjukvård bör därför i större utsträckning 
än tidigare ta hänsyn till munhålestatus 
hos den njursjuke. 

Patienter med njursvikt kan i dag behandlas 
medicinskt utifrån fyra huvudprinciper, nämli-
gen genom proteinreducerad kost, hemodialys 
(hd)*, peritonealdialys (capd)** och transplan-
tation. De patienter som behandlas med protein-
reducerad kost kan också kallas för predialytiska 
patienter (pre) eftersom deras njurfunktion är så 
låg (gfr*** < 15–29 ml/min) att de på sikt förbe-
reds för någon form av dialys.  Forskning visar att 
hd-patienter samt de patienter som räknas till 
pre-gruppen har sämst tandstatus i jämförelse 
med kontrollpatienter [1]. När njursjukdomen 
kraftigt påverkar den dagliga livsföringen, som 
hos hd-patienter, överges också lätt munhygien-
rutiner från tidigare i livet. Olikheterna mellan 
grupperna kan framför allt förklaras i åldersför-
delning, grad av sjukdom och hur snabbt njur-
funktionen försämras [2]. 

Det finns många skäl att aktivt försöka hitta 
de patienter som löper störst risk att få problem 
från munhålan. En tidig upptäckt och åtgärd av 
munhålans infektioner minskar risken för hjärt-
kärlsjukdom, bidrar till att förlänga överlevnad 
och förbättrar förstås möjligheten att äta en va-
rierad kost. I takt med att infektionskänsligheten 
ökar tilltar också risken för att lokala munhålein-
fektioner blir systemiska. Hos ett fåtal patienter 
kan en påverkan i form av förhöjt crp och lågt 
s-albumin ses som ett resultat av munhålans in-
fektioner. 

och i stället framträder faktorer som muntorr-
het, förändrad livsföring och socio-ekonomiska 
förhållanden som alltmer viktiga. Faktorer som 
tillsammans försvårar möjligheten för patienten 
att upprätthålla en bra munhälsa.

I länder med generellt sett sämre tandhälsa 
hos befolkningen blir jämförelser dessutom svå-
ra att göra eftersom små skillnader mellan njur-
sjuka och kontrollpatienter riskerar att inte bli 
signifikanta [7]. 

parodontit
En försämrad njurfunktion leder till större för-
lust av parodontal stödjevävnad [1]. Patienter 
med hd har mer uttalade problem än kontroll-
patienterna även i jämförelse med pre- och pd-
patienter. Tandlossningen hos hd-patienter för-
värras sannolikt av att dialysbehandlingen i sig 
påverkar det humorala immunförsvaret negativt. 
Leukocyternas, de vita blodkropparnas, funk-
tion försämras samt förekomsten av antikroppar 
minskar och underlättar för progress av infektio-
nen i tandens stödjevävnader. Finns dessutom en 
parodontal skada och fördjupad tandköttsficka 
sedan tidigare, kan den inflammatoriska proces-
sen accelerera. 

apikala infektioner
På samma sätt som parodontala skador kan bli 
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Patienter med en sänkt njurfunktion som när-
mar sig någon form av dialys, den så kallade pre-
gruppen, skiljer sig, som tidigare nämnts, i fråga 
om munhålans status jämfört med kontrollpati-
enterna. Gruppen är heterogen och det är svårt 
att ge ett entydigt svar till varför denna patient-
grupp har sämre munhälsa. Medelåldern i grup-
pen pre-patienter är högre än i övriga grupper 
och förklaringen till skillnaderna kanske främst 
återfinns i försämrad egenvård och socio-ekono-
miska faktorer.   

förvirring i litteraturen
På senare år har en mängd studier redovisats som 
undersöker samband mellan kronisk njursvikt 
och sjukdomar i munhålan. Olika forsknings-
grupper har påvisat olika resultat om samband 
mellan njursvikt och oral sjukdom. Skillnaden 
återfinns i att man studerat populationer med 
olika grad av njursvikt. Vissa forskningsgrup-
per har funnit samband som tyder på sämre oral 
hälsa som ett resultat av njursvikt [3, 4], medan 
andra grupper funnit att njursjukdomen i sig kan 
ha en skyddande effekt i fråga om karies [5]. Det 
finns även rapporter som pekar på att det sak-
nas samband mellan njursjukdom och oral hälsa 
[6]. Begreppsförvirringen är ett resultat av att de 
undersökta patientgrupperna skiljer sig åt både 
med tanke på hur väl man lyckats behandla njur-
svikten och, i ett än större perspektiv, hur väl ut-
byggd tandvården är i aktuellt land.

Använder man karies som modell för att be-
skriva eventuella samband framträder en para-
dox.

Ju högre s-urea och s-creatinin, desto mer läck-
age av pH-höjande kväveföreningar i saliv, ett 
samband som rapporteras från flera olika forsk-
ningsgrupper. Motsatsen råder däremot i länder 
som Sverige med en väl utvecklad njursjukvård. 
Med väl kontrollerade capd- och hd-patienter 
minskar effekten av pH-höjande ämnen i saliven 
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*(HD) Hemodialys
 Aktiv behandling där 
blodet filtreras genom 
semipermeabla membran 
för att avlägsna ämnen 
som normalt skulle 
försvinna via njurarna.
** (CAPD) Continuous 
Ambulatory Peritoneal 
Dialysis eller peritone-
aldialys
Buken fylls med tre liter 
dialysvätska. Bukhinnan 
fungerar som filtrations-
membran. Vätskan byts 
tre gånger dagligen.
*** (GFR) Glomerulo 
Filtration Rate 
Mäts i ml/min.

mer uttalade vid försämrat immunförsvar kan 
också en kronisk infektion runt rotspetsen bli 
mer aktiv. Balansen av humoralt försvar och pul-
pal vävnadsdöd, främst orsakad av bakterier, ris-
kerar att sättas ur spel och infektionen riskerar 
att bli mer invasiv och symtomatisk. Omfattande 
lokala infektioner i munhålan har visat sig bidra 
till att påverka allmäntillståndet med tecken på 
systemisk inflammation. 

patientens perspektiv
Salivsekretionen minskar hos många kroniskt 
njursjuka individer, framför allt i gruppen hd-
patienter. Muntorrheten kan vara så påtaglig hos 
vissa individer att normalt matintag nästan blir 
omöjligt. Många patienter tuggar dessutom på is 
för att minska törst och detta leder hos många 
till att man biter sönder tänder och fyllningar. 
Smakperceptionen försämras och bidrar till att 
viss typ av mat väljs bort.

framtidens forskning och tandvårdens roll
I dag vet man att låggradig systemisk inflam-
mation under lång tid påverkar prognosen hos 
njursjuka patienter negativt. Riskfaktorer för att 
detta uppstår går förstås att finna i orsakerna till 
att njursjukdomen utvecklats och själva njur-
sjukdomen i sig. Betydelsen av inflammationen 
som en viktig beståndsdel i utvecklingen av hjärt-

FAKTA 1. KRONiSKT NJURSJUKA

n 5 000 patienter klassas för närva-
rande som kroniskt njursjuka men pre-
valensen ökar stadigt.
n Diabetes är på god väg att bli den 
vanligaste orsaken till kronisk njursvikt.

»När njursjukdomen 
kraftigt påverkar den 
dagliga livs föringen 
… överges också lätt 
munhygienrutiner från 
tidigare i livet.«
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pal vävnadsdöd, främst orsakad av bakterier, ris-
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att bli mer invasiv och symtomatisk. Omfattande 
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till att påverka allmäntillståndet med tecken på 
systemisk inflammation. 

patientens perspektiv
Salivsekretionen minskar hos många kroniskt 
njursjuka individer, framför allt i gruppen hd-
patienter. Muntorrheten kan vara så påtaglig hos 
vissa individer att normalt matintag nästan blir 
omöjligt. Många patienter tuggar dessutom på is 
för att minska törst och detta leder hos många 
till att man biter sönder tänder och fyllningar. 
Smakperceptionen försämras och bidrar till att 
viss typ av mat väljs bort.

framtidens forskning och tandvårdens roll
I dag vet man att låggradig systemisk inflam-
mation under lång tid påverkar prognosen hos 
njursjuka patienter negativt. Riskfaktorer för att 
detta uppstår går förstås att finna i orsakerna till 
att njursjukdomen utvecklats och själva njur-
sjukdomen i sig. Betydelsen av inflammationen 
som en viktig beståndsdel i utvecklingen av hjärt-

»När njursjukdomen 
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dagliga livsföringen dagliga livsföringen dagliga livs
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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. 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
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Benaugmentation 

i samband med 

implantatbehandling 
– en teknik- och  

litteraturöversikt


