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SAMMANFATTAT 61-årig kvinna som 
behandlats för parodontit under 20 år 
remitteras till specialistkliniken för endo-
donti då patienten blivit öm, svullen och 
stel under hakan.

bakgrund
Allmän anamnes
Patienten är en 61-årig kvinna som behandlats 
för parodontit sedan 20 år tillbaka varav de se-
naste 15 åren på specialistklinik för parodon-
tologi. I underkäksfronten har de parodontala 
förhållandena varit stabila de senaste åren med 
enstaka fickdjup på 4 mm. Hon har nyligen slutat 
röka. Medicinerar vid behov med ibuprofen mot 
artros.

Retrograd instrumentering  med filar

 fallpresentation
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Lokal anamnes 
Åtta månader innan första besöket på specialist-
kliniken för endodonti debuterade symtom regio 
31, 41 i form av kraftig ömhet, svullnad och en 8 
mm djup ficka mesiobuckalt 41. Tillståndet be-
handlades med antibiotika (Fenoximetylpenicil-
lin 1 g x 3 x 10 dagar). Två veckor senare tillkom 
en buckal fistel och patienten blev öm och stel 
under hakan. Mobiliteten bedömdes som grad 1. 
På röntgen registrerades en relativt omfattande 
radioluscens regio 31, 41 (figur i). Då misstanke 
om osteomyelit förelåg påbörjades ett samarbete 
kring fallet mellan specialistklinikerna för par-
odontologi och käkkirurgi. Långtidsbehandling 
med klindamycin 300 mg x 3 per dag påbörjades. 
Efter en månads intag av klindamycin reduce-
rades fickdjupet till 3 mm och fisteln försvann. 
Ömhet, svullnad och stelhet i området kvarstod 
däremot men minskade i intensitet. Efter ytter-
ligare en månad reducerades dosen till 150 mg x 
3 per dag. Tecken på viss återhämtning av ben-
strukturen registrerades vid röntgenuppföljning 
efter tre månaders behandling (figur ii a–b).

När behandlingen med antibiotika pågått i sex 
månader sker ett icke planerat uppehåll på två 
veckor. Symtomen i området tilltog då åter i in-
tensitet. Sensibilitetstest utfördes; 31 och 41 sva-
rade negativt medan 32 och 42 svarade positivt. I 
detta skede remitterades patienten till specialist-
kliniken för endodonti.

status
Kliniskt
n	 Tänderna 33-43 har intakta kronor.
n		 Benförlusten marginalt i underkäksfronten 
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Figur I. Debut av svullnad 
och ömhet i kombination 
med djup ficka 41. Radio-
luscens regio 31–41.

Figur II a–b. En viss 
återhämtning av ben-
strukturen syns efter 
tre månaders behand-
ling med klindamycin.

Figur II b. 
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Retrograd instrumentering  med filar

Figur III. Remiss till 
specialistkliniken för 
endodonti sex månader 
efter debut av symtom.

Figur IV. Röntgenkon-
troll av borriktning.

Figur V a. Operation nio månader efter symtomdebut. Destruktionens utbred-
ning synlig efter avlägsnande av abscessen. Blå missfärgning i området efter 
infärgning av resektionsytan med methylenblått.

Figur V b. 41 saknar ben-
täckning mb.

bedöms till cirka 1/3 av rotens längd (figur iii), 
fickdjupet i området var utan anmärkning. 
Ingen blödning registrerades vid sonderingen.

n		 Tändernas mobilitet motsvarar grad 1. 
n		 Sensibilitetstester med el och kyla utförs 33–

43; 31 och 41 svarar negativt. Kompletterande 
borrtest i 31 och 41 ger negativt svar. Vid dessa 
tänder registreras även perkussions- och pal-
pationsömhet. Patienten upplever hakan som 
öm och stel.

Röntgen
Regio 31, 41 finns en apikal radioluscens med 
utsträckning till halva rothöjden på tändernas 
mesial ytor (figur iii).

Diagnos
Tentativ apikal parodontit 31 och 41.

Terapi
Initialt var avsikten att lokalisera rotkanalerna 
och genomföra en konventionell endodontisk 
behandling av 31 och 41.

behandling
Behandlingen påbörjades i 31. Trots god insyn 
via mikroskop syntes inga spår efter tidigare rot-
kanal i form av avvikande dentinfärg. Upprepade 
avstämningar gjordes med hjälp av ficksond som 
placerades i tandens längsaxel buckalt i fickan 
för jämförelse med den borrade kanalens rikt-
ning. Röntgen togs för kontroll av preparationens 
läge (figur iv). När insyn och kontroll blev alltför 
begränsad avslutades kanalletandet för att und-
vika perforation. Samma procedur utfördes där-

efter i 31. Ingen av de testade tänderna gav något 
sensibelt svar varför beslut togs om apikalkirur-
gisk behandling av tänderna. Kanalerna försågs 
temporärt med Ca(oh)2 och irm.

Gingivalrandsnitt lades 32–42 med dubbla av-
lastningssnitt. Vid uppfällning av lambån regi-
strerades en tunn buktande benplatta buckalt. 
När denna benplatta avlägsnades blottlades en 
fibrös kapsel vilken vid dissektion rupterade med 
riklig pustömning till följd. Utbredningen upp-
mättes till cirka 15 x 15 mm (figur v a). Hela den 
mesiobuckala rotytan på 41 saknade bentäckning 
(figur v b). Rotresektion utfördes med cirka 3 mm 
och resektionsytorna penslades därefter med 
methylenblått för identifiering av antalet kana-
ler. Då methylenblått färgar organisk vävnad kan 
man, utöver infärgning av pulpavävnaden, även 
kontrollera att hela rotens yta är resecerad då en 
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blå kontur ska kunna följas längs roten genom att 
rothinnan blir infärgad (figur vi a–b). I detta fall 
konstaterades att det endast fanns en ytterst tunn 
kanal per rot. För att kunna avlägsna så mycket 
av den kvarvarande, och sannolikt infekterade, 
pulpavävnaden instrumenterades kanalerna 
med filar. Vid retrograd instrumentering med fil 
sätts en peang på önskat avstånd från filspetsen, 
filen bryts av och man har nu en kort fil med möj-
lighet att arbeta upp i kanalen (figur vii a–c). Vi 
började med att sondera med cirka 3 mm långa 
K(Kerr)10 och K15, fortsatte med korta Hed-
strömfilar och avslutade med cirka 6 mm långa 
Hedströmfilar upp till storlek 30. Med hjälp av 
dessa filar kunde en retrograd instrumentering 
med filningsteknik utföras. Efter instrumente-
ring och hämostas genom adrenalin 1 mg/ml och 
Spongostan spolades kanalerna med Dakins lös-
ning och förslöts med sealer (AHPlus), varm lätt-
flytande guttaperka (Ultrafill) samt centralspets 
(DeTray) (figur viii).

Vid kontroll efter en vecka hade trycket i hakan 
minskat men inte försvunnit. I samråd med be-
handlande käkkirurg rekommenderades patien-
ten att fortsätta med antibiotikabehandlingen. 
Patienten ringer dock efter ytterligare en vecka 
med anledning av tilltagande värk, svullnad och 
spänningskänsla i hakan. Hon uppger nu även 
känselnedsättning i läppen. Vid inspektion ex-
traoralt syns en svullnad på höger sida upp mot 
näsan (figur ix a). Intraoralt ser slemhinnan nor-
mal ut både vad gäller färg och volym (figur ix b). 
Ny kontakt tas med käkkirurg och den pågående 
behandlingen med klindamycin ökas från 3 x 150 
mg till 3 x 300 mg per dag och kompletteras med 
amoxicillin 500 mg x 3 per dag.

En månad senare har behandlande käkkirurg 
och jag gemensam kontroll av patienten. Hon 
upplever fortfarande en spänningskänsla i hak-
partiet men har inte längre någon värk och kän-

Figur VII a. Utrustning för retrograd instrumente-
ring med filar. K-filar, Hedströmfilar och peang.

Figur VII b. Peangen sätts på önskat avstånd från 
filspetsen. Filen bryts därefter av i detta läge.

Figur VII c. Filen klar för användning.

seln i området är åter normal. All antibiotikabe-
handling avslutas.

Tre månader efter operationen kvarstår endast 
den avvikande känslan i hakan och viss palpa-
tionsömhet vid 31. Tecken på läkning börjar nu 
bli synlig på röntgen (figur x). Nästkommande 
tremånaderskontroll visar på fortsatt läkning 
(figur xi) och 18 månader efter operationen har 
benstrukturen återskapats i området och perio-
dontalspalten kan åter följas utmed rotkonturer-
na (figur xii). Patienten är då både kliniskt och 
subjektivt symtomfri i området. 

De preparerade kanalerna har försetts med en 
zoe-plugg apikalt och kompositfyllning i reste-
rande del.

Figur VI a. Pulpa 
och periodon-
talspalt infärgade 
med methylen-
blått (bild från ett 
annat fall).

Figur VI b. Mik-
rospegel som 
används vid 
apikalkirurgi 
jämte »nor-
mal« storlek på 
spegel.
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Figur VIII. Bild vid opera-
tionstillfället med retro-
grada rotfyllningar. Tidi-
gare kanalletning genom 
kronan är utförd till halva 
rotens längd. Den borrade 
kanalen maskeras av att 
den är fylld med Ca(OH)2. 
IRM ligger som »toppfyll-
ning«.

Figur IX a. Två 
veckor efter 
operationen 
tilltagande 
värk med 
känselbort-
fall i läppen. 
Svullnad från 
hakan upp 
mot näsan på 
höger sida.

Figur IX b. Intraoralt 
ser förhållandena dock 
fina ut två veckor efter 
operationen.

Figur X. 
Kontroll 
tre måna-
der efter 
operatio-
nen.

Figur XI. 
Kontroll 
sex måna-
der efter 
operatio-
nen.

Figur XII. 
Kontroll 18 
månader 
efter opera-
tionen. Ben-
strukturen 
helt åter-
hämtad.

diskussion
Före debuten av de akuta symtomen bedömdes 
graden av parodontit som ringa i området med 
enstaka 4 mm djupa fickor. Aktuella tänder har 
aldrig varit utsatta för karies eller restaurativa in-
grepp. En vanlig orsak till apikal parodontit vid 
intakta tänder är trauma där pulpan initialt går i 
nekros och med tiden infekteras av mikroorganis-
mer. Mikroorganismer kan, då naturligt skydd via 
en vital pulpa saknas, ta sig in till den nekrotiska 
pulpavävnaden via mikrosprickor i emaljen och 
underliggande dentinkanaler. Patienten uppger 
dock att hon inte varit utsatt för något trauma 
men betraktar man röntgen från överkäken (fi-
gur ii b) ser man att 12–21 saknas vilket trots allt 
skulle kunna tyda på något tidigare trauma. Den 
djupa fickan vid 41 kan då förklaras av dränage av 
abscessen via en fistel längs parodontalligamen-
tet. En annan möjlig orsak till patientens symtom 
är att en främmande kropp skulle kunna ha ham-

nat i fickan på 41 och därefter orsakat den lokala 
benförlusten längs 41 samt den lokala abscessen. 
Varken behandlande käkkirurg, parodontolog el-
ler dåvarande st-tandläkare i endodonti kunde 
avgöra vad som orsakat skadan. Vi kan inte helt 
avgöra om 31 och 41 var nekrotiska och infekte-
rade men den fina återhämtningen av vävnaden 
efter det apikalkirurgiska ingreppet tyder dock på 
att kanalerna varit infekterade. 



Maximal uppmärksamhet
för din annons

Vill du få så många och goda kontakter med din målgrupp som möjligt?
Varje nummer av Tandläkartidningen läses i genomsnitt i 40 minuter.

Dessutom hamnar din annons i ett sammanhang som läsarna uppfattar som både
trovärdigt och värdefullt.

9 
av10

tandläkare läser 

i stort sett 

alla nummer

heart.se

Tandläkarkunskap sedan 1909


