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 Datortomografi (ct) används i dag fre-
kvent vid bildframställning av käk- och 
ansiktsområdet. Alla radiologiska un-
dersökningar ska baseras på klinisk in-

formation och relevanta kliniska frågeställningar. 
En adekvat utredning är en utredning där resul-
tatet – positivt eller negativt – ändrar patientbe-
handlingen eller styrker klinikerns dia gnos [1]. 
Detta är särskilt viktigt när det gäller datortomo-
grafi eftersom undersökningen är dyr och kan ge 
mycket höga stråldoser till patienten. Fördelen 
med datortomografi framför andra tekniker är 
att den ger bilder med hög kontrastupplösning 
vilket gör att vävnader med mindre än 1 procent 
skillnad i fysisk densitet kan urskiljas.

ct är en digital teknik som ger bilder av tunna 
skikt med variabel tjocklek. Tekniken beskrevs 
1972 av Allan McLeod Cormack och Godfrey 
Newbold Hounsfield. De båda fick Nobelpriset 
1979 för sin uppfinning. Hounsfield konstru-
erade en apparat där röntgenröret roterade runt 
patienten och skannade tunna skikt (8 mm) av 
patienten. Den första generationen datortomo-
grafer hade en bildrekonstruktionstid på om-
kring 30 minuter per skikt. I dag finns det dator-
tomografer som skannar mer än 100 millimeter 
per sekund och nästan omedelbart visar bilderna 
på monitorn. Genom att samtidigt skanna flera 
skikt av kroppen (multislice ct) kan skannings-
tiden reduceras avsevärt och små detaljer, med 
en upplösning på cirka 0,3 millimeter, visas med 
korta skanningstider. Multislice ct-apparater 
är vanliga på medicinska röntgenavdelningar; 
med hjälp av mycket små röntgendetektorer och 

en solfjäderformad röntgenstråle som skickas 
genom patienten får man en skikttjocklek som 
vanligtvis är mindre än 1 millimeter. 

Förutom de här typerna av datortomografer 
kan digital volymtomografi, dvt, numera an-
vändas för käk- och ansiktsröntgen. I motsats 
till konventionell datortomografi, där skikten 
är skannade, ger digital volymtomografi en bild-
volym från ett stort antal konventionella rönt-
genbilder. Ur denna volym kan skikt med olika 
tjocklek rekonstrueras i vilket plan som helst. 
En fördel med dvt framför konventionell dator-
tomografi är den lägre stråldosen. Skanningsti-
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SAMMANFATTAT Datortomografi används ofta vid odontologiska rönt-
genundersökningar. Konventionell datortomografi introducerades år 1972 
och nu finns datortomografer vid alla medicinska röntgenavdelningar. 
Digital volymtomografi är en typ av datortomografi som sedan slutet av 
1990-talet kommit till stor användning vid odontologiska undersökningar. 
Konventionell datortomografi ger höga stråldoser men med volymtomo-
grafi kan stråldosen reduceras väsentligt. Konventionell datortomografi 
används vid utredning av ansiktstraumata och tumörer medan volym-
tomografi vanligen används vid undersökning av tänder och käkar.

Datortomografi inom
odontologisk radiologi

FAKTA. DATORTOMOGRAFI I KORTHET

n Datortomografi (CT) används i dag allmänt vid bild-
framställning av käk- och ansiktsområdet.

n Konventionella datortomografiundersökningar görs 
vanligen på medicinska röntgenavdelningar.

n En relativt ny teknik, »cone-beam computed tomo
graphy« (CBCT) eller digital volymtomografi (DVT) har 
blivit tillgänglig för dentalundersökningar. Fördelen
med denna teknik är en lägre stråldos jämfört med
konventionell datortomografi.

n Vanliga exempel på när DVT används är: för att läges-
bestämma positionen för icke-erumperade hörntänder 
och misstänkt rotresorption av intilliggande lateral 
incisiv, preoperativ planering av implantatbehandling 
och undersökning av periapikala områden när intraorala 
undersökningar har gett osäker information.

n Konventionell datortomografi används för under-
sökningar av större områden vid diagnostisering av
till exempel ansiktsanomalier, omfattande traumata
och tumörer.
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den är relativt kort (cirka 20 sekunder) och den 
geometriska upplösningen är hög hos några ap-
parater (3 linjepar/mm med Accuitomo F17®, J 
Morita Co, Kyoto). De flesta utrustningar ser ut 
som en panoramaapparat och programvaran är 
vanligen anpassad för dentala undersökningar.

Både dvt och konventionell datortomografi 
producerar artefakter som kan skapa problem 
vid rekonstruktionen och tolkningen av bilderna. 
Den vanligaste artefakten i käk- och ansiktsre- 
gionen kommer från metallföremål och det gäl-
ler att försöka undvika att exponera metallfyll-
ningar och kronor. Figur 1 a visar ett exempel på 
metallartefakter från ett guldstift vid konventio-
nell datortomografi och figur 1 b artefakter från 
rotfyllnadsmaterial vid dvt.

stråldos 
Strålskyddsinstitutet rapporterade 2002 att da-
tortomografi används i ungefär 7 procent av 
alla radiologiska undersökningar i Sverige, men 
ger en tredjedel av den totala befolkningsdosen. 
Användningen av datortomografi ökar snabbt [2]. 
Stråldosen från dvt kan vara betydligt lägre än 
dosen från konventionell datortomografi [3]. Den 
effektiva dosen från volymtomografiundersök-
ningar varierar avsevärt beroende på utrustning, 
bildfält och tekniska faktorer [4]. Vid användning 
av konventionell datortomografi rekommenderas 
om möjligt lågdosprotokoll. En lågdosundersök-
ning med datortomografi av till exempel bihålor-
na ger en dos som är jämförbar med en konven-
tionell digital röntgenundersökning, men med 
betydligt bättre diagnostisk kvalitet [5]. 

cone beam computed tomography
eller digital volymtomografi
Sedan metoden först introducerades för bildåter-
givning av käkarna i slutet av 1990-talet har till-
verkare över hela världen konstruerat flera olika 
apparater. Utvecklingen är ett tecken på behovet 
av mer precis återgivning av käkarnas anato-
miskt komplexa strukturer. Med konventionella 
undersökningar överlagras ofta strukturer utan-
för det intressanta området och försvårar dia-
gnostiseringen. Det kan också finnas ett behov av 
en billigare och inte minst mindre doskrävande 
teknik än konventionell datortomografi.

Den snabba utvecklingen av volymtomografi-
apparater gör det svårt att veta exakt hur många 

apparater som finns på marknaden just nu. Va-
riationen är större än för konventionella datorto-
mografer. Volymtomografiapparater skiljer sig åt 
genom storleken av volymen som kan undersö-
kas, storleken på elementen som bildar volymen 
(volymelementen, voxels), skikttjockleken, posi-
tioneringen av volymen, geometrisk upplösning 
och kontrastupplösning, bildkvalitet, stråldoser, 
bildfångstteknik, och om patienten undersöks 
sittande, stående eller i ryggläge.

En del skillnader kan bero på huruvuda till-
verkarna anser att deras utrustning kan ersätta 
konventionella datortomografer för specifika 
diagnostiska uppgifter, om den ses som ett kom-
plement till, eller en kombination av båda möjlig-
heterna. För en del diagnostiska frågeställningar 
i huvud- och halsregionen som kräver bra upplös-
ning av mjukvävnaden (till exempel diagnostise-
ring av maligna tumörer) och vid undersökning 
av svårt traumatiserade patienter är konventio-
nell datortomografi fortfarande den metod som 
rekommenderas. På en röntgenavdelning kan 
dvt betraktas som ett komplement till konventio-
nell datortomografi. Men många undersökningar 
som tidigare endast kunde utföras med datorto-
mografi kan nu göras med dvt, ofta med bättre 
resultat. Även vid andra undersökningar, där man 
sällan använde ct beroende på högre stråldoser 
och kostnad samt otillfredsställande resultat, har 
dvt kunnat användas.

En köpare av volymtomografiutrustning måste 
alltså fundera över vilka diagnostiska problem 
man vill lösa med hjälp av utrustningen och vad 
som krävs av den för att uppnå tillräckligt bra re-
sultat. En minsta gemensam nämnare för volym-
tomografiapparater är att en cylindrisk volym 
undersöks. För de flesta av utrustningar gäller 
att storleken på volymen som ska undersökas 
kan väljas ur ett antal alternativ.  Den volum som 
undersöks skiktas i tre vinkelräta plan och man 
kan inom givna gränser välja skiktens tjocklek. 
Generellt ökar stråldosen med storleken på den 
undersökta volymen när samma exponerings-

Figur 1 a, b. a)Metallartefakter vid konventionell datortomografi som 
orsakats av ett guldstift i tand 22. b) Vid volymtomografi av en över-
käksincisiv ses en mörk linje längs med rotfyllningen. Detta är en artefakt 
och den beror inte på att rotfyllningen är otät.

»Vår erfarenhet är att 
de flesta diagnostiska problem 
i käkarna kan lösas med 
ganska små volymer.« 

a b
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Figur 2. Preoperativa volymtomografibilder av en patient som saknar 2:orna i överkäken (vänstra bilden 
axialsnitt). I tvärsnittsbilden (högra bilden) av regio 22 kan noggranna mätningar av höjd och bredd av 
alveolarutskottet utföras inför implantatbehandling. I den frontala bilden (bilden i mitten) kan vinklingen 
av granntändernas rötter bestämmas och såväl periapikala som marginala förändringar kan värderas.

Figur 3. Övre vänstra bilden visar ett axialsnitt av underkäken vid volymtomografi. En linje ritas motsva-
rande käkens kurvatur. I de nedre bilderna har tvärsnittsbilder från foramen mentale till tand 43 framställts. 
Bilderna har rekonstruerats vinkelrätt mot tangenten till käkens kurvatur.

Figur 4. Patient som har värk efter implantatbehandling i regio 21. Volymtomografibilderna visar en stor 
bendestruktion i den palatinala delen av alveolarutskottet, med en uttunning av den nedre främre begräns-
ningen av näskaviteten.
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parametrar används. Det finns emellertid stora 
skillnader mellan olika apparater. 

Vår erfarenhet är att de flesta diagnostiska 
problem i käkarna kan lösas med ganska små vo-
lymer. Större volymer än 8x8 centimeter behövs 
sällan och när det krävs kan undersökningarna 
göras med en medicinsk datortomograf. När man 
endast behöver information om hårdvävnad kan 
ett lågdosprotokoll ge doser i paritet med dem 
från en volymtomografiundersökning. När det 
krävs detaljerad information om mjukvävnad 
görs medicinsk datortomografiundersökning.

Volymtomografiundersökningar görs huvudsak-
ligen för:
n preoperativa undersökningar inför implantat-
behandling (figur 2 och 3),
n postoperativa undersökningar när det upp-
stått problem (figur 4),
n utredning av smärta i käkarna och preoperativ 
utredning av endodontiskt behandlade tänder 
med kvarvarande problem (figur 5),
n bestämning av anatomi och läge av icke- 
erumperade tänder och deras påverkan på 
angränsande tandstrukturer (figur 6–8).

Figur 5. Patient som har haft flera episoder med ensidig högersidig maxillarsinuit. Volymtomografi visar en 
nästan helt utfylld sinus maxillaris på höger sida och slemhinnesvullnader i närliggande ethmoidalceller. 
I den apikala delen av palatinala roten 17 ses en liten bendestruktion (nedre högra bilden). Palatinala och 
distobuckala rötterna 17 är sammanväxta. 

Figur 6. Övre vänstra bilden visar hur tvärsnitt lagts vid volymtomografi av den retinerade visdomstanden 
i regio 48. De undre bilderna visar tvärsnittsbilderna av regio 48 och de ger detaljerad information om 
relationen mellan rötterna och mandibularkanalen.
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Andra användningsområden är utredning av 
dentoalveolära traumata, käkledsproblem, cys-
tiska lesioner och tumörer. Kort sagt alla typer av 
problem där man behöver tredimensionell infor-
mation.

konventionell datortomografi
Trauma
Datortomografi är förstahandsval när det gäller 
bildåtergivning av omfattande käk- och ansikts-

skador [6]. Postoperativa undersökningar med 
datortomograf krävs när precisionen i rekon-
struktionen ska bekräftas, till exempel vid rekon-
struktioner av orbita.

Tunna snitt tas i axialplanet, parallellt med 
Frankfurthorisontalen. Koronala reformationer, 
ortogonalt till Frankfurthorisontalen, görs näs-
tan rutinmässigt. Sagittala rekonstruktioner, pa-
rallellt med synnerven, används vid misstänkta 
frakturer i orbitabotten.

Figur 7. Volymtomografi- 
undersökning av retinerad 38. 
38 har orsakat omfattande 
rotresorption av distala roten 37. 
Bilden längst till höger är en 
3-D regenererad bild som visar 
hur kronan 38 ligger under den 
distala delen av kronan 37.

Figur 8. Den axiala volymtomografibilden (övre bilden till 
höger) visar icke erumperade hörntänder och premolarer. 
Premolarerna ligger i påtagligt felaktiga lägen. En detalje-
rad beskrivning av tändernas läge skulle kräva flera snitt 
i olika riktningar, medan 3-D-regenererade bilder ger en 
snabb och god uppfattning om anatomiska förhållanden.
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Bilder rekonstrueras med hjälp av både mjuk-
dels- och skelettalgoritmer och både mjukdelar 
och benvävnad granskas [6]. Särskilt frakturer 
i orbitaområdet (figur 9) måste värderas med 
mjukdelsfönster, och volymtomografiundersök-
ningar är inte lämpade. Tredimensionella bilder 
bidrar till att visualisera frakturerna (figur 10).

Datortomografi används sällan för att värdera 
isolerade mandibelfrakturer men är däremot 
värdefull vid utvärdering av komplexa mandi-
belfrakturer som också omfattar kondylfraktu-
rer [7]. Volymtomografi bör ses som en alternativ 
bildframställningsmetod.

Käk- och ansiktsfrakturer är ofta förenade med 
dentoalveolära frakturer som bör observeras i da-
tortomografiundersökningen. Datortomografi är 
dock inte den bästa metoden för isolerade dento-
alveolära traumata. Trauma mot huvud och hals 
förekommer ofta tillsammans med omfattande 
ansiktsfrakturer. Datortomografi av huvud och 
hals bör användas för att hitta neurologiskt sig-
nifikanta lesioner på patienter med multitrauma 
eller högenergitrauma.

Tumörer, cystor och skelettmissbildningar
Maligna tumörer: Skivepitelkarcinom svarar för 
omkring 90 procent av maligna tumörer i mun-
hålan. Andra maligniteter innefattar mindre 
spottkörteltumörer, lymfom och en rad andra 
sällan förekommande tumörer, inklusive sarkom. 
Huvudsyftet med att undersöka dessa lesioner är 
att ta reda på hur djupt de ligger eller för att se 
deras submukösa utbredning. Dessutom bedöms 
lokala och avlägsna metastaser. Stadieindelning-
en av primära maligniteter i munhålan baseras på 
tnm-systemet (t=tumörens storlek och invasion i 
angränsande strukturer, n=lokala metastaser och 
m=avlägsna metastaser) som tagits fram av Ame-
rican joint commission on cancer staging [8]. 

För närvarande är datortomografi och magnet-
resonanstomografi de vanligaste teknikerna för 
utredningar av oral cancer [9], och används för 
behandlingsplanering och uppföljningsstudier. 
Med datortomografi och magnetisk resonansto-

mografi går det att differentiera mjukvävnad och 
bedöma invasion i angränsande hårdvävnad. Da-
tortomografins känslighet gör att man kan upp-
täcka små områden i kortikalt ben som invaderats 
(figur 11 a). Magnetresonanstomografi är bättre 
för att bedöma omfattningen av tumörens inva-

Figur 9. Koronal konventionell datortomografi visar 
en liten blow-out fraktur i vänster orbitabotten 
(streckad pil). Den undre raka ögonmuskeln har 
hernierats till vänster käkhåla (stor pil). Den lilla 
pilen visar på blödning i ögonbulben.

Figur 10. 3-D regenererad bild av en dislocerad 
vänstersidig zygomaticusfraktur. Frakturlinjerna 
indikeras med pilar.

Figur 11 a–c. Patient som har gingival skivepitelcancer i den främre delen av mandibeln. a) Datortomogra-
fibild med så kallat benfönster visar bendestruktionen (pilar) och b) kontrastförstärkt mjukdelsbild visar 
mjukdelstumören (pilar). c) En lymfkörtelmetastas med nekros ses (pil) i höjd med submandibulariskörteln 
på vänster sida.
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sion i benmärg. Magnetisk resonanstomografi är 
förstahandsval när man misstänker perineu-
ral tumörspridning, till exempel adenocystiskt 
karcinom. Man använder jodkontrastförstärkt 
datortomografi och skanningsområdet sträcker 
sig från skallbasen till nyckelbenet. Vaskulära 
områden av skivepitelkarcinomet förstärks mer 
än omgivande vävnad (figur 11 b). Kontrastför-
stärkningen av skivepitelkarcinomet är variabel, 
inklusive sporadiska icke-förstärkande nekrotis-
ka delar av tumören. Normala mjukvävnadsplan 
förvrängs beroende på tumörens storlek. 

Storlek, form, nekrotisering och extrakapsulär 
spridning av lymfkörtlarna värderas (figur 11 c). 
Man bör också värdera invasion i vitala struk-
turer, som till exempel gemensamma eller inre 
halsartären, inre halsvenen, skallbasen eller övre 
thoraxaperturen. Som pm et al har publicerat en 
bildbaserad klassificering för bedömning av lymf-
körtelmetastaser (nivå i–v) [10].

Tyvärr finns inga definitiva storlekskriterier 
för att diagnostisera metastatiska lymfkörtlar. 
Ingen av de tekniker för bildframställning vi 
har kan i dag avbilda små tumörbildningar inne 
i lymfkörtlarna [11]. Ultraljudsundersökningar 
kombinerade med finnålsaspirationsbiopsi kan 
till exempel användas vid stadieindelning [12]. 

Avbildning är en viktig del av uppföljningen. 
Man bör använda samma bildframställningsme-
tod genom hela uppföljningen eftersom föränd-
ringar som uppstår efter kirurgisk och radiote-
rapeutisk behandling ofta är omfattande. Nya 
lesioner är lättare att skilja från förändringar som 
uppstått som resultat av behandlingen. Detalje-
rade uppgifter om när det kirurgiska ingreppet 
gjordes, om rekonstruktionen och behandlingen 
är mycket viktiga för uppföljningen [13].

Benigna (odontogena) tumörer, cystor, skelettmiss-
bildningar: När man bedömer benigna tumörer, 
cystor och skelettmissbildningar med datortomo-
grafi måste för- och nackdelar (stråldos re spek-
tive kostnader) för undersökningen utvärderas 
noga. När det är viktigt att kunna åskådliggöra 
mjukdelar rekommenderas konventionell dator-
tomografi med kontrastförstärkning. Magnetisk 
resonanstomografi är det näst bästa alternativet 
för bildgivande diagnostik. Magnetisk resonans-
tomografi är bättre för bedömning av förändring-
ar i benmärgen. Kontrastförstärkta bilder anses 
värdefulla vid till exempel urskiljning av odonto-
gena cystor som uppvisar kantförstärkning från 
tumörer med solida komponenter.

Halsinfektioner
Halsabscesser är inte lika vanliga som tidigare 
tack vare antibiotikaanvändning, men tandinfek-
tioner rapporteras vara den vanligaste orsaken 
till halsabscesser [14]. Spottkörtelinfektioner in-
klusive stenos, eller stenar i spottkörtelgångarna, 
infektioner i övre luftvägarna, trauma eller främ-

mande kroppar är andra orsaksfaktorer. Klinisk 
utvärdering och konventionell röntgenunder-
sökning med till exempel panorama- och/eller 
intraorala röntgenbilder löser vanligen tandpro-
blemet och rätt behandling kan ges. I komplice-
rade fall kan utbredningen av, eller orsaken till, 
infektionen inte bedömas med dessa metoder. 

Ultraljud används för att värdera små eller lo-
kala abscesser. Djupt liggande abscesser kan inte 
bedömas med ultraljud; i stället krävs kontrast-
förstärkt datortomografiundersökning.

En abscess framträder på datortomografi- 
bilder som ett område med låg densitet med eller 
utan gasansamling. Den lokaliseras till halsens 
spatier och uppvisar perifer kantförstärkning i 
mogna abscesser (figur 12). Med datortomografi 
kan man definiera lesionens dimensioner och 
kanter mycket bättre än med ultraljud. Dessutom 
kan luftvägsförträngningar visualiseras bättre 
med datortomografi. Datortomografi visar också 
små förkalkningar och integriteten av kortikala 
benplattan.

Behandlingen kan planeras med hjälp av da-
tortomografibilder. I komplicerade fall är dator-
tomografiundersökning också användbar för att 
kontrollera effekten av behandlingen. 

Bihålor
Datortomografi har nästan helt ersatt konven-
tionell röntgen i utredningen av inflammatoriska 
sjukdomar i bihålan [15]. Rinit och sinuit uppträ-
der ofta samtidigt och korrekt term för inflamma-
toriska bihålesjukdomar är rinosinusit [16]. Indi-
kationer för datortomografi vid rinosinusit är att 
bekräfta diagnosen, karaktärisera sjukdomens 
utbredning och lokalisation, och beskriva ana-
tomiska varianter för att välja ut patienter som 
behöver ett kirurgiskt ingrepp i näsa eller bihålor 
[17]. Functional endoscopic sinus surgery (fess) 
används för att utvidga de naturliga öppningarna 
och gångarna i bihålorna. Vid svampsinuit, var-
bråck (pyocele) eller maligna och benigna tumö-
rer (neoplasm) ger magnetisk resonanstomografi 
kompletterande information till datortomografi 
[17]. Många systemiska sjukdomar, till exempel 
Wegeners granulomatos, sarcoidos och cystisk 
fibros har manifestationer i bihålan och kan be-
dömas med datortomografi [18].

En lågdosundersökning med datortomografi 
av bihålorna minskar den effektiva dosen avse-
värt jämfört med ett standardprotokoll [5].

Implantatplanering
Datortomografi är indikerat för bedömning av 
implantatplacering i anatomiskt svåra fall eller 
när en omfattande implantatbehandling plane-
ras [19, 20]. Med utgångspunkt i en preliminär 
lateral översiktsbild orienteras de axiala snitten 
parallellt med mandibelns undre gräns vid av-
bildning av mandibeln, och parallellt med hårda 
gommen vid avbildning av maxilla. Datortomo-



49

VETENSKAP & KLINIK TEMA BILDGIVANDE TEKNIKER

tandläkartidningen årg 101 nr 2 2009

grafiprogram, till exempel DentaScan (General 
Electric, Milwaukee), 3-D Dental (Columbia Sci-
entific Inc, Columbia) och ToothPix (Cemax Inc, 
Fremont) kan rekonstruera översiktsbilder som 
till exempel multipla panorama- och äkta tvär-
snittsbilder av käkarna liknande bilderna för di-
gital volymtomografi i figur 3 [21]. Dessutom be-
döms hårdvävnadens kvantitet och kvalitet inom 
implantationsområdet i datortomografibilderna. 
Klassifikationer baseras på käkform (grad av re-
sorption), benkvalitet (mängd kompakt ben) och 
bentäthet [22, 23]. Information om lokaliseringen 
av vitala strukturer som mandibularkanalen [24], 
foramen mentale, foramen incisivum, käkhålorna 
och näshålan kan bedömas. 

En plaststent med radiopaka markörer kan an-
vändas som hjälp för att identifiera den exakta 
platsen för det tänkta implantatet. Samma stent 
kan placeras på patienten vid operationstillfället 
som en mall för att identifiera implantationsstäl-
let. Navigation och stereolitografiska borrguider 
är andra mer sofistikerade metoder. Det finns 
också olika programvaror för preoperativ plane-
ring. För att minska stråldoserna rekommende-
ras lågdosundersökningar med datortomografi 
vid implantatplanering [25]. Dessutom ger digi-
tal volymtomografi-3D-bilder signifikant lägre 
effektiv dos än konventionell datortomografi.

Anomalier, stereolitografi
Stereolitografi (stl) är en metod för att ta fram 
organmodeller baserade på datortomografibilder 
som möjliggör 3D-representation av anatomiska 
strukturer (figur 13). Genom polymerisering av 

uv-känslig flytande harts med en laserstråle kan 
man tillverka olika organs ytor och inre struk-
turer. Fördelarna med stl är återgivningen av 
komplexa anatomiska strukturer, stor noggrann-
het och möjligheten att sterilisera modellerna 
för intraoperativ användning. Med hjälp av den 
här metoden kan man få en korrekt behandlings-
planering. Den förbättrar postoperativa resultat, 
minskar risker och förkortar behandlingstider 
[26]. De viktigaste indikationerna för stl är re-
konstruktiv kirurgi, distraktionsosteogenes och 
implantatbehandling. Metoden rekommenderas 
endast i speciella fall på grund av den höga strål-
dosen och de höga kostnaderna [27]. Svåra med-
födda eller förvärvade anomalier är indikation 
för datortomografi och stl-modeller. 

Käkleden
Datortomografiundersökningar av käkleden är 
lämpliga för diagnostisering av skelettmissbild-
ningar och frakturer, dislokationer, artriter, an-
kylos, neoplasi och käkledsimplantat. För ett de-
cennium sedan rekommenderade författarna till 
ett position paper från the American Academy 
of Oral and Maxillofacial Radiology datortomo-
grafi för bedömning av främmande kroppsreak-
tion på silikon- eller ptfe-implantat, misstänkta 
tumörer, ankylos och komplexa ansiktsfrakturer 
[7]. Digital volymtomografi tycks vara ett både 
kostnads- och doseffektivt alternativ till konven-
tionell datortomografi vid diagnostisering av till 
exempel erosioner och osteofyter i käkleden [28]. 
De diagnostiska möjligheterna för digital volym-
tomografi har ännu inte utvärderats.

Figur 13. Stereolitografimodell som framställts för 
behandlingsplanering av patient med skivepitel-
cancer i ansiktsregionen. Modellen används för att 
formge rekonstruktioner av benvävnaden.

Figur 12. Koronal kontrastförstärkt datortomogra-
fibild av underkäken, som visar en abscess med 
dentalt ursprung på vänster sida. Abscessen är 
belägen på lingualsidan av mandibeln och sträcker 
sig upp mot skallbasen (pilar).
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english summary
Computed tomography in oral 
and maxillofacial radiology
Arne Petersson, Hans-Göran Gröndahl 
and Anni Suomalainen
Tandläkartidningen 2009; 101 (2): 42–50
Computed tomography (ct) is today frequently 
used in imaging of the oral and maxillofacial 
region. Conventional ct was introduced in 1972 
and today ct machines are used in all medical 
X-ray departments. Cone beam computed to-
mography, also known as digital volume tomo-
graphy (dvt), was first introduced for imaging 

of the jaws in the late 1990s. Several machines 
have been constructed by many manufacturers 
around the world. Conventional ct might give 
high radiation doses and one advantage with 
dvt is that the radiation dose can be reduced 
substantially. Conventional ct is used for ex-
aminations of e.g. facial traumata and tumours, 
while dvt often is used for examinations of the 
teeth and jaws. Examples of examinations are 
preoperative planning of implant treatment, 
examination of non-erupted teeth with sus-
picion of resorption of adjacent roots and the 
temporomandibular joint.
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