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• Självprimande kemi – kräver inga extra steg

· Self-priming chemistry requires no extra steps

· Rated as non-toxic compared to other leading sealers3
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»Hinner vi stanna upp
och reflektera när
SMS-språket sätter sin
prägel på samhället?«

Blir vi snabbare
men dummare?
Snabba klipp kan bli dyrbart, skriver tid
ningen Privata affärer. Men uttrycket är
inte längre bara en angelägenhet för fi
nansvärlden. Tenderar tillvaron att bli allt
mer ytlig och fragmenterad?
Det har blivit en familjetradition att köa
till biografen när en ny James Bondfilm
kommer på repertoaren. Här har snabba
klipp fått ytterligare en innerbörd. Med en
stor låda popcorn i knät försöker vi des
perat tugga i takt med alla snabbare scen
byten. Trenden känns igen i många andra
sammanhang. Information ska helst vara
förenklad och kortfattad. Hur påverkar
detta oss som individer? Hinner vi stanna
upp och reflektera när sMsspråket sätter
sin prägel på samhället?
Under senaste året har det diskuterats fli

THOMaS JaCOBSEN
Vetenskaplig redaktör

tigt om internet påverkar vårt sätt att läsa
och förstå. Anders Mildner i Sydsvenskan
varnade i somras för att vår förmåga att
tolka texter sakta håller på att försvinna.
Liknande argument användes av Mats
Bergstrand på DN Debatt strax före jul un
der rubriken »Vi kan inte längre läsa«.
Vi har aldrig tidigare haft tillgång till så
mycket information. Internet är fyllt av
mer eller mindre kortfattade slutsatser.
Innebär detta att vi samtidigt får mer kun
skap? Kulturjournalisten Lee Siegel sade
nyligen i en intervju på den fria radioka
nalen KcRW »Information is a snack while

knowledge is a meal. People are snacking
online«. Författaren Nicolas Carr ställer
i tidskriften The Atlantic ( juli/augusti
2008) frågan »Is Google Making Us Stu
pid?«.
Men vad är bakgrunden till dessa farhågor?

Utvecklingspsykologen Maryanne Wolf
vid Tufts University i Boston publicerade
2008 boken »Proust and the Squid: The
Story and Science of the Reading Brain«
(Icon Books Ltd). Hon menar att män
niskan inte är genetiskt programmerad att
läsa. Detta är något vi måste lära. Träning
skapar kopplingar i hjärnan som blir mer
utvecklade ju mer komplex text vi läser.
Djupläsning ger oss större möjlighet att
analysera och förstå. Maryanne Wolf
hävdar att när vi väl tränat upp denna för
måga läser vi information på nätet på ett
liknande sätt som böcker. Vi kan reflektera
och kritiskt granska innehållet. Men barn
som framför allt läser kortfattad informa
tion på nätet får svårare att utveckla dessa
banor i hjärnan. De får sämre förmåga att
analysera texten.
Bokläsandet minskar drastiskt hos den
yngre generationen och om vi ska tro Ma
ryanne Wolf får vi snart en ny generation
studenter med andra förutsättningar. Är
skolan beredd att anpassa sitt budskap?
Låt oss fundera på detta när utbildningsvi
sioner skapas och kurslitteraturen väljs.
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På specialisttandvårdskli
niken vid Länssjukhuset i
Halmstad ligger fokus på
implantologi, oral rehabili
tering, kirurgisk käkrekon
struktion, oral medicin,
infektionskontroll, mun
hälsa inom äldreomsorgen,
förebyggande vård, epide
miologi och hälsoekonomi.
tandläkartidningen årg 101 nr 3 2009
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Fast tandställning är
mer effektiv än avtagbar

Fasta tandställningar är
dubbelt så effektiva jämfört med avtagbara när
det gäller att flytta stora
kindtänder bakåt, visas i
en licenciatavhandling.

Orsaken till bettavvikelser
hos barn och ungdomar är
ofta att det är trångt i över
käken och den vanligaste
åtgärden mot problemet är
att extrahera en premolar
på varje sida i käken och
sedan jämna ut tänderna
med fast tandställning.
Borttagandet av premo
larerna skapar ett extra
utrymme på 6 till 7 mm.
När mindre utrymme krävs
kan tandläkaren välja att
flytta kindtänderna. För att
göra detta kan fasta eller

avtagbara tandställningar
användas.
Eftersom det tidigare va
rit oklart vilken tandställ
ning som är effektivast har
specialisttandläkare Ingela
Karlsson gjort en rando
miserad studie med 40
patienter där 6:orna i över
käken skulle flyttas bakåt.
Hälften av patienterna
fick en fast och hälften en
avtagbar tandställning, så
kallat extraoralt drag.
Studien visade att de
fasta tandställningarna var
effektivare än de avtagbara:
en fast tandställning flyt
tade i genomsnitt tänderna
0,6 mm per månad medan
de avtagbara tandställning
arna flyttade tänderna 0,3
mm per månad.

Muciner kan ge
mer kroppsvänliga
implantat
En ökning av överbettet
med 1 mm skedde dock
vid behandling med fast
tandställning medan en
minskning av överbettet
skedde med den avtagbara
tandställningen.
Ingela Karlsson menar
dock att detta inte utgör ett
stort problem utan enkelt
kan rättas till i nästa fas av
behandlingen med fortsatt
fast apparatur. Metoden
med denna tandställning
kan vara ett alternativ till
att avlägsna tänder och kan
vara en modell för patien
ter där utrymmesbristen
inte är så stor.
Avhandlingen försvara
des den 10 december 2008
vid odontologiska fakulte
ten på Malmö högskola. aq

Muciner, stora kolhydratrika proteiner från djur eller
människa, kan användas
för att skapa konstgjorda
slemhinnor runt medicinska implantat, visas i en
avhandling.
Vid kroppsliga skador kan
ibland biomaterial eller im
plantat behöva opereras in
i kroppen, som till exempel
höftledsproteser, pacema
kers och konstgjorda blod
kärl. Många av materialen
som används i implantaten
aktiverar kroppens immun
försvar , därför har man
försökt klä in materialet
med mer »kroppsvänliga«
substanser. Detta för att
undvika komplikationer för
patienten.

odontologiSk
rikSStÄmma 2009
EBm – EvidensBaserad medicin uttrycker
principen att varje åtgärd skall vara baserad på
den bästa, mest tillförlitliga, kunskapen som
är tillgänglig för tillfället.
Evidensbaserad vård har mer och mer kommit
att framstå som en princip som styr oss mot
målet att ge våra patienter en god vård.

12–14 november Stockholmsmässan Älvsjö
För mer information besök www.tandlakarforbundet.se
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Tomas Sandberg har un
dersökt vad som sker när
modellimplantat beläggs
med muciner från ko, gris
respektive människa före
kontakt med neutrofiler,
celler från det akuta im
munförsvaret. Resultatet
visar att mucinbelagd plast
aktiverar neutrofilerna i
lägre grad än obehandlad
plast. Det finns även in
dikationer på att muciner
minskar immunreaktiva
proteiners destruktiva ver
kan genom att gömma och
stabilisera dem på materia
lets yta.
Sandberg säger att efter
som det är muciners nor
mala funktion i slemhinnan
kan de sannolikt användas
för att skapa konstgjorda
slemhinnor runt implantat.
Avhandlingen lades fram
den 19 december 2008 vid
Uppsala universitet.
aq

Äldre med god tandstatus
är friskare och äter bättre
En avhandling av tandläkare Torgny Alstad vid Sahlgrenska akademin visar på
samband mellan antalet
tänder och kostvanor men
även med sjukdomar hos
äldre.

Frågeställningen i avhand
lingen var huruvida tand
statusen spelade roll för
vilken kost de äldre väljer.
Resultatet visar att de med
fler tänder åt nyttigare och
var friskare än de med färre
tänder.
Kopplingen till näringsämnen gällde kolhydrater. De

äldre som hade många tän
der åt mer frukt och grönt
och fick därmed i sig mer
frukt och druvsocker och

kostfibrer. De med färre
tänder drack mer mjölk
och åt fler bullar och kakor
och fick i stället i sig mer
vanligt socker och mjölk
socker. Det var dock enbart
det vanliga sockret som var
kopplat till karies, enligt
Alstad.
I avhandlingen visas även

att flera av de kostvanor
som påverkas av tandstatus
samtidigt har samband
med annan sjukdom och
åldrande. Att mista sina
tänder ger ökad risk för
dåliga kostvanor som i sin
tur bidrar till för tidigt åld
rande. Dessutom ökar ris
ken att förlora ytterligare
tänder genom karies.
Torgny Alstad konstate

rar att det är av stor vikt att
behålla eller återställa sina
tänder för att bibehålla
munhälsan såväl som all
mänhälsan.
aq
aManda qUensel (AQ)

medicinjournalist, sammanfattar
vetenskapliga nyheter för
Tandläkartidningens läsare.

Senaste nytt
alltid på
www.tandlakartidningen.se
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Rotfyllda tänder
tuggar bättre
än implantat

Bakterier överlever i kindens epitelceller

journal of endodontics

dens epitelceller påverkas
inte av parodontitbe
handling som inkluderar
antibiotika. Det stöder hy
potesen att det finns reser
voarer av bakterier utanför
tandköttsfickorna som
bidrar till återkommande
eller behandlingsresistent
parodontit.
Slutsatsen bygger på en
studie med 18 patienter
med aggressiv parodontit
som undersöktes kliniskt
och behandlades för sin
parodontit med borttag
ning av plack och tandsten
vid två tillfällen inom tre
dagar. Patienterna tog anti

komst. Däremot noterades
ingen skillnad i mängden
bakterier i kindens epitel
celler.
Forskarna förmodar att
det är dessa bakterier som
återkoloniserar tänderna
och ligger bakom aggressiv
parodontit. Följaktligen
behövs fortsatt forskning
för att utröna vilken be
handling som krävs för att
få kontroll över de intracel
lulära bakterierna.
Källa: Johnson JD, Chen R,
Lenton PA et al. Persistence of
extracrevicular bacterial
reservoirs after treatment of
aggressive periodontitis. J
Periodontol 2008; 79: 2305–12.

Regelbunden borstning förebygger lunginflammation
➤Tandborstning var åt

tonde timme ger omedel
bar effekt på frekvensen
lunginflammation hos pa
tienter som får neurologisk
intensivvård och har intu
berats för andningshjälp
med respirator.

kontrollgruppen avskaffa
des efter sex månader och
alla patienter fick sina tän
der borstade var åttonde
timme.
Forskaren konstaterar
att det finns många studier
om tandvård på intuberade
patienter men tidigare inga
handfasta resultat som
visar hur ofta tänderna
behöver borstas. Det krävs
flera åtgärder och vid
denna intensivvårdsavdel
ning ingick intensifierad
tandrengöring som en av
dem. Hon skriver att den
na studie räddade liv och
dessutom sparade 724 000
dollar för sjukhuset där
den genomfördes.
Källa: Fields LB. Oral care
intervention to reduce incidence of ventilator-associated
pneumonia in the neurologic
intensive care unit. J Neurosci
Nurs 2008; 40: 291–8.

lennart edqvist, medicinjournalist, sammanfattar artiklar
i medicinska och odontologiska
tidskrifter för Tandläkartidningens
läsare.
E-post: lennart.edqvist@telia.com
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Intensiv tandborstning var
åttonde timme minskar förekomsten av lunginflammation
hos intuberade patienter,
visar en studie.

I en studie vid en neu
rologisk intensivvårds
avdelning i Akron, Ohio,
usa, lottades patienter till
sedvanlig munvård – tand
borstning en gång per dag
– eller mer intensiv med
tandborstning var åttonde
timme.
Denna studie var en del
av ett större projekt med
flera andra åtgärder med
målet att minska före
komsten av lunginflam
mationer hos intuberade
patienter.
Resultaten av den mer
intensiva tandborstningen
var »omedelbara och häp
nadsväckande«, skriver
forskaren. Redan inom en
vecka sjönk förekomsten
av lunginflammationer till
noll i interventionsgrup
pen.
Framgången gjorde att

st

the journal of neuroscience
nursing

ui

Källa: Woodmansey KF, Ayik M,
Buschang PH et al. Differences
in masticatory function in
patients with endodontically
treated teeth and single-implant-supported prostheses: a
pilot study. J Endod 2009; 35:
10–4.

biotikan (amoxicillin och
metronidazole) tre gånger
dagligen i sju dagar. De
sköljde med klorhexidin
lösning två gånger dagligen
i 30 dagar.
Genomsnittligt fickdjup
hade efter tre månader
minskat från 3,85 till 2,75
mm men var efter sex må
nader 3,85 mm.
Blödningsbenägenheten
minskade likaså och fäste
nivån förbättrades.
Förekomsten av bakte
rier i subgingivalt plack
hade minskat signifikant
efter tre månader, med
undantag för P gingivalis.
Men efter sex månader
fanns en ökad bakterieföre

lq

lika god tuggförmåga som
friska tänder. Implan
tatstödda tänder har där
emot sämre tuggförmåga,
enligt en pilotstudie av
amerikanska forskare. De
jämförde tuggförmågan
hos 25 patienter som hade
en rotfylld molar i under
käken och lika många med
en implantatstödd molar
i underkäken. Den friska
tanden kontralateralt fung
erade som kontrolltand.
Analysen visar att tugg
förmågan – maximal sam
manbitningskraft, partikel
storlek efter bestämt antal
tuggningar och den ocklu
sala kontaktytans storlek
– var lika god för rotfyllda
tänder som för kontrolltän
derna. De implantatstödda
tänderna hade lägre maxi
mal sammanbitningskraft
och gav större genomsnitt
lig partikelstorlek.
Forskarna konstaterar att
hos endodontiskt behand
lade tänder bevaras det
parodontala ligamentet.
Tänderna kan svara på och
anpassa sig så att maximal
ocklusal kontakt medges
under sammanbitning.
De osseointegrerade tän
derna har direkt kontakt
med ben vilket minimerar
deras fysiologiska rörel
seförmåga. Det resulterar
i mindre effektiv ocklusal
kontakt under tuggning.
Trots dessa objektivt
uppmätta skillnader var
alla patienter mycket nöjda
med sin förmåga att tugga
olika maträtter.

➤Antalet bakterier i kin

l
me

➤Rotfyllda tänder har

journal of periodontology
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Forskning pågår
SAMMANFATTAT Specialisttandvården
i Halmstad är främst en resurs för
Länssjukhuset och för allmäntandvården
i Halland. Projekten initieras av de
behov som observeras i kontakten med
patienterna.

Specialisttandvårdskliniken är en basenhet vid
Länssjukhuset i Halmstad, där käkkirurgi, pedodonti, parodontologi, tandhälsovård, protetik,
ortodonti och sjukhustandvård finns representerade och organiserade i en gemensam klinik. Kliniken är främst en resurs för sjukhusets övriga
enheter och allmäntandvården i Halland.
Klinikens forsknings- och utvecklingsaktiviteter (FoU) är kliniskt förankrad och initieras av
behov eller problem som observeras i den dagliga kontakten med patienter. Forskning bedrivs
inom implantologi, oral rehabilitering, kirurgisk
käkrekonstruktion, oral medicin, infektionskontroll, munhälsa inom äldreomsorgen, förebyggande vård, epidemiologi samt hälsoekonomi.
Sedan 1985 har 9 vetenskapliga avhandlingar
utgått från kliniken och under 2007–2008 publicerades 28 artiklar i internationella vetenskapliga tidskrifter.
På följande sidor presenteras ett urval av pågående och i några fall nyligen avslutade projekt.

Forskning
pågår:
Halmstad
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Isaksson et al

Nya metoder utvecklas
för implantatkirurgi
SAMMANFATTAT Tandförluster i
överkäkens sidopartier är vanliga hos den
vuxna befolkningen i Sverige. Efter förlust
av tänder i dessa områden försvåras ofta
implantatkirurgi på grund av reduktion av
benvolym och förstoring av käkhålorna.
Olika bentransplantationsmetoder
finns beskrivna för att möjliggöra
implantatbehandling vid dessa situationer.
Flera av metoderna innebär postoperativa
besvär samt långa läkningstider innan
avslutande protetisk behandling kan
utföras. Specialisttandvårdskliniken i
Halmstad har arbetat för att utveckla och
förenkla dessa metoder.
Godkänd för publicering 21 december 2008

sten Isaksson
e-post: Sten.G.Isaksson
@lthalland.se
Jonas Becktor
Dan-Åke Wälivaara
Hadar Hallström
Lars-Åke Johansson
Jan fornell
Lars sennerby
erik Adolfsson

Vid specialisttandvården i Halmstad har, sedan
början på 1980-talet, patienter med atrofierade
käkar rekonstruerats med bentransplantat enligt
olika metoder. Tre specialister har disputerat
inom ämnen rörande bentransplantation [1–3].
På 1980- och 90-talet bentransplanterades tandlösa överkäkar och då användes oftast höftbenskammen (crista iliaca anterior) som tagställe för
bentransplantat, eftersom stora benvolymer av
bentransplantat krävdes. Flera uppföljningsstudier har gjorts på dessa patienter [2, 3].
Ett alternativ till bentransplantat i överkäkens
sidopartier är zygomaticus-implantat (Bråne-

a
Forskning
pågår:
Halmstad
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Figur 1.
Fast käkbensförankrad brokonstruktion med fyra
konventionella implantat och två zygomaticusimplantat.

mark Implant System; Nobel Biocare, Göteborg,
Sweden) (figur 1). Mellan 1998 och 2002 har metoden använts och studerats vid specialisttandvården i Halmstad [3]. Resultaten är acceptabla,
men lokala infektioner omkring zygomaticusimplantaten har registrerats.
Minimalt invasiv implantatkirurgi vid behandling
av tandlöshet i överkäkens sidopartier
Det fortsatta arbetet vid kliniken har bestått i
att utveckla och förenkla kirurgiska metoder
med avsikt att minska postoperativa besvär och
förkorta de kirurgiska och protetiska faserna av
behandlingen.
Ett steg i denna utveckling är att ta bentransplantat lokalt från maxillan och från preparationen av implantatsätena. Bentransplantatet
samlas upp med bensug eller med benhyvel

c

b

Figur 2 a–c.
a) Benhyvel med bentransplantat taget från processus zygomaticus. b) Preoperativ bild av sinusrecess.
c) 3-årskontroll. Sinusrecessen har fyllts med benspån från processus zygomaticus genom lateral
fönsterteknik samtidigt som implantaten installerades.
tandläkartidningen årg 101 nr 3 2009
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Figur 3 a–c.
a) Preoperativ CBCT-bild med indikatorstift i titan inför
implantatinstallation med särskilda handinstrument,
osteotomer.
b, c) 6-månaderskontroll med CBCT visar lateral och frontal
aspekt med god bentäckning kring implantatet.

(figur 2). I en pågående studie redovisas totalt
66 patienter som behandlats med 96 implantat.
Patienterna har följts upp under fem år efter
färdig brokonstruktion och endast ett implantat
har förlorats innan den protetiska behandlingen
utfördes.
Fortsatt utveckling har varit att använda särskilda handinstrument, osteotomer, för att preparera implantatsätena, varvid det postoperativa traumat minskas ytterligare, då ingen separat
öppning behövs in till käkhålan. Utvecklingen
av cbct (Cone Beam Computed Tomography)
har inneburit att undersökningar kan göras med
bättre avbildning och lägre stråldos. Den tredimensionella röntgenbilden användes som underlag för planering av kirurgin och uppföljning
(figur 3).
Benregeneration utan bentransplantation
för att möjliggöra implantatinstallation
Lundgren et al [4] har visat att om man efter lateral fönsterteknik lyfter sinusslemhinnan, installerar implantaten och återplacerar benfönstret,
bildas nytt ben runt den apikala delen av implantaten. I fall där implantat ej kan installeras
i ett första steg används i stället olika keramiska
material för att hålla upp sinusslemhinnan samt
att ytterligare stimulera benbildningen. De preliminära resultaten är lovande. Planeringen av
ingreppet kan göras med hjälp av 3d-teknik som
illustreras i figur 4, där cirkeln representerar det
område inom vilket nybildning av benvävnaden
eftersträvas.
3D planeringsteknik för att undvika käkhålan
vid implantatkirurgi
Alternativ till bentransplantation till käkhålorna
för implantatbehandling är att utnyttja befintligt
ben i de lokalisationer som normalt inte används
för implantatbehandling. Sådana områden är
hörntandsbalken mellan näshålan och käkhålan
tandläkartidningen årg 101 nr 3 2009
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Figur 4 a–c.
Planering av benregenerativ åtgärd, röntgen
kontroll.
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Figur 5.
Fast käkbensförankrad konstruktion distalt stödd
på två pterygoideus-implantat.

och området posteriort om tuber maxillae mot
pterygoideus-utskottet (figur 5).
I samband med implantatinstallation kan
man, efter en preoperativ kontroll med datortomografi (ct), lättare finna käkben [5].
Preoperativt analyseras bentillgång och insättning av implantat simuleras i ett tredimensionellt datorprogram (SimPlant Planner® 9.2
Materilise, Leuven, Belgium) (figur 6). Baserat
på analys från denna planering framställs sedan
en guideskena att använda vid implantatoperationen för optimal placering och riktning av
implantaten. Tekniken är indicerad i de fall där
man vill undvika att fälla upp en lambå, till exempel vid tidigare strålat käkben, där ett intakt
periost bör bibehållas för att bevara blodförsörjningen i benet.

Figur 6.
Fem implantat installerade med hjälp av 3D-teknik
(SimPlant Planner®) i en tandlös spaltmaxilla.

Implantatförankrad näsepites, utförd
med hjälp av datorstödd planering
En 65-årig man med skivepitelcancer i ytternäsan behandlades 2003 med totalresektion
av näsan och strålbehandling mot mellanansiktet. En näsepites framställdes och retinerades
med hjälp av vävnadsklister. Detta gav inte tillräcklig retention och klistret gav irritationer i
huden runt näsaperturen (figur 7). Patienten
planerades i SimPlant Planner® 9.2 för en hel
kbf-konstruktion i överkäken samt en implantat
retention av näsepitesen. Överkäksbehandling
en genomfördes komplikationsfritt i ett första
steg. Retention av näsepitesen planerades sedan
för fyra implantat genom benväggarna i näsaperturen, varav två stycken med förankring i processus zygomaticus bilateralt, ett i frontalbenet
samt ett i nässeptum (figur 8). Tre implantat
kunde installeras, dock inget i nässeptum, där
bentillgången var otillräcklig. Efter 6 månaders inläkning togs avtryck för en ny näsepites,
förankrad med magneter på de tre installerade
implantaten (figur 10 och 11).

Figur 7.
Bild före implantatinstallation.
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Figur 8.
3D-animering i SimPlant Planner® som visar implantatplace
ringarna.
tandläkartidningen årg 101 nr 3 2009
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Figur 10.
Näsepitesen på plats.

Figur 9.
Mask att använda vid implantatinstallation för att precisera borriktningarna.
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Figur 11.
Retentionsmagneter insatta
på implantaten. (Näsepitesen
framställd av Kerstin Bergström
öronkliniken/titanenheten, Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg.)
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God hjälp av optisk
scanner vid utvärdering
SAMMANFATTAT Med en optisk scanner

kan mjukvävnadsstabilitet utvärderas på
ett objektivt sätt. Detta bedöms vara ett
bra hjälpmedel för att avläsa mjukvävnadens topografi efter implantatbehandling.
Godkänd för publicering 21 december 2008
Peter Abrahamsson
e-post: Peter.
Abrahamsson
@lthalland.se
Dan-Åke Wälivaara
sten Isaksson
Jonas Anderud
Jonas Becktor
Ali Amini
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Vid käkkirurgiska ingrepp, där förlorat käkben
samt mjukvävnadsvolym ska rekonstrueras, är
det av intresse att se hur behandlingsresultatet
står sig över tiden. Benvolym kan mätas röntgenologiskt pre- och postoperativt [1], men att utvärdera förändringar i mjukvävnadsvolym är mer
komplicerat. Tidigare har föreslagits avtryck med
gipsmodeller tillsammans med kliniska fotografier för att analysera mjukvävnadsförändringar.
Gipsmodeller har då undersökts med en laserscanner före och efter gingivektomi, vilket ger en
tredimensionell utvärdering [2]. Att ta kliniska
fotografier i rätt vinkel för att bedöma topografin är problematiskt, med svårighet att periodiskt
upprepa detta identiskt vid uppföljande fotograferingar.
Med en tredimensionell topografisk mätapparat, primos® optical 3d från Gfmessteknik, Tyskland (figur 1), kan form- och volymförändringar
efter rekonstruktioner i överkäksfronten mätas.
Vid rekonstruktion med bentransplantat följt av
implantatinstallation är det av stor vikt att uppnå
både ett funktionellt och estetiskt resultat. Med
topografisk mätutrustning finns möjligheten att
på ett icke invasivt sätt mäta hur mjukvävnaden
står sig. Liknande utrustning har använts vid dermatologiska mätningar [3].
3D-mätning och teknik
Med tredimensionell mätutrustning kan normalt
vitt ljus projiceras i ett parallellt linjemönster
på den yta som ska mätas. Ljuslinjerna reflekteras och registreras med en ccd(Charge Couple
Device)-sensor genom en optisk kamerautrustning. Den aktuella sensorn kan mäta en yta på
30x40 mm med ett mätdjup på 10 mm. Upplösningen är 3 μm, vilket innebär att nivåskillnader
på 0,003 mm kan detekteras. Patientens huvud
stabiliseras under mätningen med hjälp av en
hållare (figur 1). Sensorn är ansluten till en mjukvara (Primos 5.2E), där data analyseras och presenteras. Vi senare tillfälle kan en andra mätning
utföras, varvid eventuell volymförändring kan
detekteras (figur 2). De två mätningarna matchas

mot varandra och höjdskillnaden vid en specifik
punkt (figur 3), alternativt volymskillnader över
ett markerat område, kan mätas [4].
Frågeställningen är om en osmotisk intraoral
expander kan öka mjukvävnadsvolymen inför en
alveolarutskottsrekonstruktion. Den vävnadsexpander som används förs in under periostet i det
område som ska rekonstrueras och fixeras mot
benet med hjälp av en titanskruv. Genom osmos
ökar expandern i storlek till en förutbestämd volym. Tiden till fullständig expansion är cirka 14
dagar. Volymförändringen registreras med primos® 3d mätutrustning. Följt av mjukvävnadsexpansion kan området rekonstrueras med bentransplantat.
Uppbyggnad av alveolarutskottet
med hjälp av titannät och partikulerat ben
Uppbyggnad av alveolarutskottet med hjälp av titannät har utförts sedan 1985 [5]. Ett tunt, böjbart
titannät fästs mot alveolarutskottet med hjälp av
miniskruvar av titan. Ben tas intraoralt ifrån och
appliceras efter partikulering mellan titannätet
och benytan (figur 4, 5 och 6).
Efter 4–6 månader friläggs titannätet och avlägsnas försiktigt, varefter implantat kan installeras. I en pågående studie följs 36 partiellt betandade patienter. Operationerna har utförts
2003–2006 och har omfattat 28 överkäkar och 8
underkäkar. Alla 36 bentransplantat har läkt in
okomplicerat och var stabila vid implantatinstallation. Av totalt 98 installerade implantat har 73
installerats i det transplanterade benet. Av dessa
har 70 osseointegrerat, vilket ger en inläkningsfrekvens på 96 procent. Mindre komplikationer
såsom nätexponering har setts. Alla 70 implantat
är i dag belastade med fast protetik. Fortsatt utvärdering kommer att ske, bland annat med hjälp
av conebeam-ct samt 3d-teknik, för att jämföra
dessa resultat med fall där patienter opererats
med alternativa tekniker.
Delning av alveolarutskottet, split crest, för att
möjliggöra implantatinstallation, finns tidigare
beskrivet [6–8]. Metoden är indicerad där alveolarutskottet har god höjd, >10 mm, men saknar
bredd, <4 mm (figur 7). Då är metoden ett gott
alternativ till bentransplantation. Två kortikala
benskikt skapas mellan vilka implantat kan installeras (figur 8, 9).
Vi följer för närvarande 28 patienter mellan
20 och 89 år (genomsnittsåldern är 67,4 år), 18
tandlösa och 10 partiellt betandade, som erhållit
implantat med hjälp av split crest-teknik. Operatandläkartidningen årg 101 nr 3 2009
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Figur 1. PRIMOS® 3D mätutrustning monterad i ställning
för huvudfixering.

Figur 4. Titannät fästs mot
alveolarutskottet.

Figur 5. Utrymmet under
titannätet är fyllt med
partikulerat ben som har
samlats med hjälp av en
safescraper.
Figur 6. Läkningsbild efter
4 månader.

Figur 2. Färgkodad bild till höger visar volymskillnader jämfört med ursprungsbilden till vänster. En linje har markerats där specifik höjdskillnad i en viss punkt kan presenteras.
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Figur 3. Linjen,
som markerats
i figur 2, ger
en kurva där
höjdskillnaden
på den aktuella
nivån före (svart
linje) och efter
(blå linje) expansion presenteras.

Figur 7. Tunt alveolar
utskott, cirka 2 mm, i över
käkens sidoparti.

Figur 8. Alveolarutskottet
delas med rak osteotom.

Figur 9. Tre implantat installerade i alveolarutskott
spalten.

tionerna är utförda 2003–2007 och de implantat
som använts, totalt 109, är Astra- och Straumannimplantat. Samtliga är installerade i maxillan.
På sex av patienterna lades partikulerat ben i
den skapade benspalten och på övriga patienter
lämnades spalten utan benutfyllnad. Tre av implantaten har ej integrerat, vilket för närvarande
ger en lyckandefrekvens på 98 procent. Samtliga
implantat har belastats, en patient har erhållit en
implantatstödd täckprotes och övriga har fått en

fast protetisk konstruktion.
Efter protetisk rekonstruktion kommer stabiliteten av mjukvävnadsvolymen att följas. Med en
förutsägbar rekonstruktion av ben samt mjukvävnad, kan implantatet få en optimal placering både
estetiskt och funktionellt. primos® 3d mätutrustning är en säker och noggrann metod att följa
upp patienter som har rekonstruerats i mjuk- och
hårdvävnad inför implantatbehandling.
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Goda resultat av apikalkirurgi
med ultraljudsrensning
SAMMANFATTAT Ultraljudsrensning och
retrograd fyllning med IRM (Intermediate
Restorative Material) efter apikalkirurgi
har gett goda resultat på käkkirurgiska
kliniken i Halmstad [1].
Godkänd för publicering 21 december 2008
Dan-Åke Wälivaara
e-post: Dan-Ake.
Walivaara@lthalland.se
Peter Abrahamsson
sten Isaksson

Konventionell ortograd endodontisk behandling
ger inte alltid en fullständig utläkning av periapikal vävnad [2]. Orsaker till detta kan vara bakteriellt läckage koronalt ifrån, på grund av otät
ortograd rotfyllning eller kvarstående infektiöst
material i sidokanaler och/eller apexdeltan, som
inte kunnat elimineras vid den mekaniska och
kemiska rengöringen av rotkanalen.
I första hand bör revidering av befintlig rotfyllning övervägas, men eftersom detta inte alltid är
möjligt kan apikalkirurgiska åtgärder vara ett
behandlingsalternativ. I litteraturen rapporteras
varierande behandlingsmetoder och resultat.
Behandlingar sedan mitten av 90-talet
Behandling av periapikalt infekterade tänder
med apikalkirurgi med preparation av rotkanalen med ultraljud och utförande av retrograd fyllning med irm har genomförts på käkkirurgiska
kliniken i Halmstad sedan mitten av 90-talet.
Lyckandefrekvensen har studerats i en prospektiv undersökning. Tänder med påvisbara sprickor samt apikala-marginala kommunikationer
Figur 1. Tand
36, distal rot
apektomerad
där ett underskott av
rotfyllning
ses i den
distobuckala kanalen
(mörkfärgade
området).

»Efter ett år sågs en lyckandefrekvens
på 80 procent.«
har exkluderats. Alla tänder opererades oavsett
kvalitet på befintlig rotfyllning; i vissa fall förelåg helt avsaknad av synligt rotfyllningsmaterial
enligt röntgen. Efter ett år sågs en lyckandefrekvens på 80 procent.
Vid behandlingen fälls en mukoperiostal lambå
upp vid den aktuella tanden och apikalområdet
friläggs genom avlägsnande av ben med rundborr.
Apektomi av rotspetsen med 3–4 mm genomförs
med fissurborr (figur 1). Rensning av rotkanalerna utförs med ultraljud och de preparerade kanalerna försluts med irm (figur 2). Pre- och postoperativ röntgen jämförs med röntgenbilder efter
ett år. För ett lyckat resultat krävs att tanden ska
vara utan symtom samt uppvisa en radiologisk
bild (figur 3), baserat på en vedertagen bedömningsmodell [3, 4].
Ultraljud viktigast för lyckat resultat
Vi anser, med stöd av vår kliniska erfarenhet samt
data från litteraturen, att preparationen med ultraljud är den viktigaste faktorn för att uppnå ett
lyckat resultat. I andra hand påverkar valet av retrograd fyllningsmaterial slutresultatet.
Denna apikalkirurgistudie med irm som retrograd fyllningsmaterial, följs av jämförande prospektiva randomiserade studier med irm som
kontroll mot guttaperka+sealer, super-EbA (etoxy
Figur 2.
Distobuckala och distolinguala
kanalerna
fyllda med
retrograda
fyllningar i
IRM.
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Figur 3. Tand 47, röntgensituation preoperativt samt vid 1-årsuppföljningen där en intakt periodontalkontur
samt nybildat ben apikalt kan iakttas.

»Med tanke på att den rapporterade
incidensen av peri-implantit ökar
… bör vi ompröva vår inställning till
infekterade tänder.«
bensoesyra) och mtA (mineral trioxid aggregat),
med samma operationsteknik och uppföljningsprotokoll.
Ompröva inställningen till infekterade tänder
Vid periapikala infektioner kan tänder i exempelvis en brokonstruktion få en förlängd funktionstid genom apikalkirurgisk behandling. I dagens
tandvård ersätts många fungerande tänder med
implantatkonstruktioner. Med tanke på att den
rapporterade incidensen av peri-implantit ökar
[5, 6] bör vi ompröva vår inställning till infekterade tänder.
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Bättre efterkontroll
av behandlade käkanomalier
SAMMANFATTAT Uppföljning av

patienter med kirurgiskt behandlade
käkställningsanomalier visar på
känselbortfall samt ömhet i käkleder och
tuggmuskulatur. Studier visar också att
det är svårt att motivera patienterna att
komma in för efterkontroll. Kontinuerliga
femårskontroller av opererade patienter
ska därför genomföras.

Före operation, 15 år.
Dental och skelettal
klass III-malocklusion
med undertal 12, 22.

Godkänd för publicering 21 december 2008
Jonas Anderud
e-post: Jonas.Anderud
@lthalland.se
Lennart Lagerström
Ulf Cromvik

Forskning
pågår:
Halmstad

52

En pilotstudie genomfördes med uppföljning av
20 patienter som erhållit kirurgisk behandling
av käkanomalier under åren 1982–1998 (figur 1).
Klinisk undersökning registrerade känselbortfall samt ömhet i käkleder och tuggmuskulatur.
Subjektiva upplevelser av behandlingen och
dess resultat värderades genom en enkätundersökning. Röntgenbilder, opG och profilröntgen
visade erhållna förändringar dentoalveolärt och
skelettalt efter analys i dataprogrammet Facad.
Kliniska foton extraoralt och intraoralt togs vid
undersökningstillfället efter ett standardiserat
protokoll. Studiemodeller registrerade positionsförändringar på tänder efter behandlingen.
Åren 1998–2003 opererades 159 patienter för
korrektion av käkanomalier. Av dessa patienter
utvaldes slumpmässigt 19 patienter för uppföljning till en ny pilotstudie. Tolv patienter kom in
för undersökning.
Patienterna undersöktes och registrerades
enligt samma protokoll som den föregående pilotstudien. Studien visade att bortfallet var stort
och att det var svårt att motivera patienter att
komma in för efterkontroll av den kirurgiska behandlingen.
På basis av erhållna erfarenheter från dessa
två pilotstudier beslöts att rutinmässigt vid kliniken genomföra femårskontroller av kirurgiskt
behandlade käkställningsanomalier. En sådan
undersökning har under 2008 genomförts på
de patienter som opererats under 2003. Antalet
opererade fall under detta år var 39, varav 20 patienter hittills har följts upp.
För att utöka materialet kommer de patienter
som opererats under 2004 att, med början 2009,
kallas in för kontinuerlig efterkontroll.

Efter operation, 21 år.
Kirurgisk behandling
med framflyttning av
överkäken och tillbakaflyttning av underkäken.

Uppföljning, 31 år.
15-årsuppföljning.

Figur 1. Exempel på kirurgisk korrektion av en klass
III-anomali genom framflyttning av överkäken och
tillbakaflyttning av underkäken.
tandläkartidningen årg 101 nr 3 2009
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Behandling av förändringar
i munslemhinnan utvärderas
SAMMANFATTAT Orsaken till
förändringar i munslemhinnan är
ofta okänd. Förändringarna medför i
många fall betydande besvär. Ett flertal
behandlingsmetoder har därför utvecklats
och evaluerats – behandlingar som syftar
till att reducera eller eliminera symtom.
Några av de undersökta metoderna är
kryokirurgi, lingvalplatta i underkäken
och behandling med salicylsyresprit.
Godkänd för publicering 21 december 2008
Tony Axéll
e-post: Tony.Axell@
lthalland.se
Tony.Axell@telia.com
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Till specialisttandvården remitteras i betydande
omfattning patienter med munslemhinneförändringar förknippade med subjektiva symtom
och som på ett påtagligt sätt påverkar patienternas vardag [1]. För flertalet av dessa förändringar är orsaken okänd, vilket gör kausalbehandling
omöjlig. I stället har behandlingsmetoder utarbetats med syfte att reducera eller eliminera
subjektiva symtom, metoder vars effekt evaluerats [1].
Här redogörs för behandling av symtom relaterade till lichen planus, tung- och munsveda
och lingua geografica.

symtom som inte helt elimineras trots långvarig lokal steroidbehandling. Alternativ som då
kan tillgripas är avlägsnande av lichenförändringen. Detta kan genomföras kirurgiskt. Ett
tillvägagångssätt som prövats och evaluerats
av oss är kryokirurgi. Vi evaluerade 33 patienter med buckal lichen som behandlats med ett
slutet kryosystem. Efter en observationsperiod
av 3–11 månader, medelvärde 6,9 månader, hade
förändringarna, värderade med hjälp av en visuell analog skala (VAs, där 0 mm innebär utläkning och 100 mm oförändrad klinisk bild eller
försämring), reducerats från i genomsnitt 32 till
10 mm (medianvärden från 27 till 3 mm) (figur
1, 2).

Lichenförändringar avlägsnas med kryokirurgi
Lichen planus medför förändringar som är prevalenta och för vilka det föreligger en rad etablerade åtgärder som vanligen leder till symtomfrihet. Ibland kvarstår dock förändringar som är
förknippade med objektiva och/eller subjektiva

Lingvalplatta mot tung- och munsveda
Tung- och munsveda har ofta förknippats med
burning mouth syndrome [3]. Kriterierna för
detta syndrom exkluderar tillstånd där objektiva
förändringar registreras. Ett stort antal patientfall tycks vara förknippade med rodnad på tungspetsen och tungimpressioner. Dessa fall synes
också var klart mer prevalenta än där dylika
förändringar inte föreligger. Oftast föreligger
också en påtaglig palpationsömhet i tuggmuskulaturen, vilket kan tyda på tunghyperaktivitet.
Försök har tidigare gjorts att behandla liknande
symtom med bettskena [4]. Vi har prövat en alternativ behandling med en lingvalplatta i underkäken (figur 3), som syftar till att omdirigera
tungans aktivitetsmönster. Plattans konstruktion tillåter att den kan bäras dygnet runt. 53
patienter med tung- och/eller munsveda har behandlats med lingvalplattan. På frågan om plat-

Figur 1. Status före kryokirurgi.

Figur 2. Status efter kryokirurgi.
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tan avhjälpt symtomen var median-VAs-värdet
64 mm och tredje kvartilvärdet (25 procent) 77
mm. Tredje kvartilgränsen på frågan om plattan
positivt påverkat patienternas »dagliga liv« var
81 mm på en VAs [5].
Behandling av lingua geografica
med salicylsyresprit
Lingua geografica är en prevalent förändring
som normalt inte ger upphov till några besvär.
Ibland kan dock påtagliga sådana föreligga, dels
spontant, dels i samband med födointag. Det föreligger ingen allmänt erkänd behandling. Den
nästan enda redovisade symtomlindrande behandlingen utgörs av lokal applicering av salicylsyresprit [6]. En utvärdering har gjorts av 22
patienter som fått behandling med salicylsyresprit för att lindra symtom relaterade till lingua
geografica. Behandlingsresultatet, bedömt enligt VAs, var i medeltal 57 mm. Fyra patienter
deklarerade total symtomfrihet (VAs=100 mm),
ytterligare tre ett VAs-värde på 80 mm och däröver samt ytterligare tre ett VAs-värde på 70 mm.
Med tanke på att någon alternativ behandling
veterligt inte föreligger bedöms resultatet som
acceptabelt.

TEMA NY FORSKNING HALMSTAD
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Figur 3. Lingvalplatta på plats.

Figur 4. Lingua
geografica
som medfört
årslånga påtagliga subjektiva symtom.

Figur 5.
Reducerade
kliniska förändringar och
symtomfrihet
efter lokalbehandling med
salicylsyresprit.
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Tobaksfritt snus kan ge
skador på munslemhinnan
Figur 1.
Slemhinneförändring
till vänster
innanför
överläppen
orsakad av
tobaksfritt
snus.

SAMMANFATTAT Tobaksfritt snus kan

leda till förändringar i munslemhinnan
som är nästan identiska med de skador
som orsakas av tobaksinnehållande
snus, visar observationer vid specialisttandvårdskliniken i Halmstad.
Godkänd för publicering 21 december 2008
Tony Axéll
e-post: Tony.Axell@
lthalland.se
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Sedan 1970-talet har vi undersökt förändringar
i munslemhinnan orsakade av snus [1]. En internationellt erkänd klassificering av dessa förändringar publicerades 1976 [2]. Det har setts
som nästan självklart att tobaken spelat roll vid
uppkomsten av förändringarna. I stället spelar
sannolikt andra faktorer in, som till exempel pH
och partikelstorlek. Grovt uttryckt skulle man
kunna postulera att vad som helst med lämpligt
pH och dito partikelstorlek kan ge upphov till
förändringar liknande dem som orsakas av snus!
Detta understryks av de fynd vi gjort när det gäller tobaksfritt snus och som nedan kortfattat beskrivs, en observation som är den första i sitt slag,
nationellt och internationellt.
Under senare år har ett flertal tobaksfria
snusprodukter introducerats på den svenska
marknaden. En produkt, oNico (Swedish Match),
har uppmärksammats eftersom den tycks orsaka
kariesskador på tänder i anslutning till applikationsstället [3]. Vi har som ambition att fortlöpande utvärdera förändringar som är relaterade
till dessa och liknande produkters påverkan på
munslemhinnan.
Fallstudie av skador i munslemhinnan
En 62-årig man remitterades till vår klinik på
grund av skador i munslemhinnan, sannolikt
orsakade av tobaksfritt portionsförpackat snus
(oNico, Swedish Match). Snuset var baserat på
majsfibrer och hade ett pH som motsvarade det
som föreligger i flertalet svenska snusprodukter,
det vill säga 8,0. Vatteninnehållet (50 procent)
och portionsmaterialet var detsamma som i andra
portionsförpackade snusprodukter. Patienten
hade använt produkten i ungefär ett halvår och
konsumerade en förpackning om 50 g under 2–3
dagar. Han hade dessförinnan använt tobaksinnehållande portionsförpackat snus under 2–3 år.
Vid undersökningstillfället registrerades en förändring innanför överläppen som var identisk
med den man finner vid bruk av tobaksinnehål-

Figur 2.
Snusorsakad förändring på
höger sida.
Utläkning
på vänster
sida.

lande snus och av grad 2–3 på en fyrgradig skala
(figur 1).
Patienten uppmanades att under en månad
skifta applikationsställe från vänster till höger
sida. Vid återbesöket efter denna månad förelåg
en slemhinneförändring på det nya applikationsstället av nästan identisk natur som den som tidigare registrerats på vänster sida medan den
tidigare förändringen helt läkt ut (figur 2).
En biopsi från första undersökningstillfället visade förändringar identiska med dem man
vanligtvis finner i förändringar orsakade av tobaksinnehållande snus.
Den nu undersökta tobaksfria snusprodukten
ger således upphov till förändringar som i stort
sett är identiska med dem som orsakas av tobaksinnehållande snusprodukter.
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Virus vid lokal aggressiv
parodontit studeras
SAMMANFATTAT Under det senaste
decenniet har virus roll i parodontitsjukdomens uppkomst och progression
studerats. Data har publicerats som visar
att virus förekommer och eventuellt har
betydelse för sjukdomsutvecklingen vid
vissa typer av parodontit. Vi har därför
undersökt förekomsten av bakterier
och virus hos ett antal unga patienter
med lokal aggressiv parodontit. Vår
studie kan dock varken belägga eller
avvisa hypotesen om virusförekomstens
betydelse.
Godkänd för publicering 21 december 2008
Hadar Hallström
e-post: Hadar.P.
Hallstrom@lthalland.se
Agneta samuelson
stefan renvert
Matti sällberg
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Mikroorganismer anses vara orsak till uppkomst
och utveckling av parodontit, som främst associeras med en anaerob bakterieflora. Eftersom
ingen enskild bakterie har kunnat fastställas
vara orsak till parodontit, så har virus visats ett
ökat intresse under det senaste decenniet. Vi har
därför studerat förekomst av bakterier och virus
i friska och sjuka fickor hos unga patienter med
lokal aggressiv parodontit.
20 patienter remitterade till specialisttandvården för parodontitbehandling rekryterades till
studien. De hade en lokal aggressiv parodontit,
de var under 35 år och hade minst en fördjupad
tandköttsficka som blödde vid sondering och
uppvisade benförlust på röntgen. Prover togs
från den sjuka fickan och från en frisk ficka för
analys av bakterie- och virusinnehåll. Varje patient lämnade också ett salivprov som med pcr
(polymeraskedjereaktion) undersöktes på sitt
innehåll av virus-dNA.
Inga signifikanta skillnader mellan de friska
och sjuka fickornas bakterieinnehåll
Bakterieproverna analyserades med hjälp av
pcr på sitt innehåll av dNA från vissa kända parodontitpatogener. Det fanns inga statistiskt signifikanta skillnader mellan de friska och sjuka
fickornas innehåll av bakterier, sålunda fanns till
exempel A. actinomycetemcomitans i 75 procent
av de friska och i 80 procent av de sjuka fickorna.
Virusproverna analyserades både med virusisolering och med pcr, som användes för att påvisa

»Virus tycks inte vara ett vanligt
förekommande fynd vid lokal aggressiv
parodontit hos unga individer.«
förekomst av virus dNA. Med virusisolering fann
vi inga virus medan vi fann Epstein-Barrvirus
(EbV)-dNA i en frisk och fyra sjuka fickor hos
fyra individer. Två av dessa och ytterligare åtta
patienter hade EbV-dNA i saliven och en patient
hade HcmV (Humant cytomegalovirus). Dessutom påvisades förekomst av picornavirus i en
sjuk ficka. Det fanns ingen statistiskt signifikant
skillnad i förekomst av virus mellan friska och
parodontalt sjuka fickor.
Fortsätter att studera virusförekomst
vid parodontala sjukdomar
cmV och EbV orsakar latent infektion av makrofager respektive B celler vilket gör att det inte är
oväntat om de kan påvisas i inflammerad vävnad.
Virus tycks inte vara ett vanligt förekommande
fynd vid lokal aggressiv parodontit hos unga
individer. Sålunda kunde denna studie varken
belägga eller avvisa hypotesen att virus orsakar
lokal aggressiv parodontit. Vi avser att gå vidare
och studera virusförekomst vid fler former av
parodontala sjukdomar.
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Randow et al

Protetiskt behandlade
mjölktänder utvärderas
SAMMANFATTAT I en långtidsstudie
undersöks överlevnaden av primära
tänder med permanenta helkeramiska
kronor.
Godkänd för publicering 21 december 2008
Kjell randow
e-post: Kjell.Randow@
lthalland.se
Axel rytterhorn
Ingegerd Mejàre

Till specialisttandvården remitteras från allmäntandvården årligen ett antal patienter i de sena
tonåren för extraktion av primära tänder och ersättande med implantat, där agenesi av motsvarande permanenta tänder observeras. Ett vanligt
undersökningsfynd hos patienter som är 12–13
år eller äldre är att intakta primära molarer i infraocklusion [1, 2] uppvisar ringa eller inga tecken på rotresorption [3]. I långtidsstudier visar
majoriteten av primära molarer ingen ytterligare
rotresorption efter 15 års observationstid [4, 5].
Olika temporära eller långtidstemporära kronor på primära tänder med agenesi av permanent
efterföljare har presenterats i litteraturen [6, 7],
men utvärdering av permanenta protetiska lösningar på sådana tänder saknas.
Syftet med denna undersökning är att i en
långtidsstudie behålla och prospektivt utvärdera
överlevnaden av sådana primära tänder, företrädesvis molarer i infraocklusion, försedda med
permanenta helkeramiska kronor.
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Figur 1. Primär molar i infraocklusion.

Figur 2. Kronförsedd primär molar ocklusalt ifrån.

Figur 3. Kronförsedd primär molar buckalt ifrån.
Figur 4. Röntgenbild av primär molar med
Denzir-krona.
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Widolf Kroon et al

Risk- och prognosmodell
säkrar kvaliteten
i oralprotetiska vården
SAMMANFATTAT Tandförluster, medfödda
missbildningar, trauma mot ansiktet eller
vanliga infektionssjukdomar i munnen
(karies, parodontit) utgör den vanligaste
orsaken till uppkomsten av omfattande
oralprotetiska behandlingsbehov. Huvudsyftet med forskningsprojektet är att
kvalitetssäkra den oralprotetiska vården
genom en individuell riskanalys och
prognosbedömning samt att studera
de hälsoekonomiska konsekvenserna.
Ett framtaget modellprogram för
riskanalys och prognosbedömning med
en hälsoekonomisk utvärdering ingår i
forskningsprojektet.
Godkänd för publicering 21 december 2008
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Ansikts-, käk- och tandskador orsakade av karies,
parodontit eller trauma leder ofta till käkbensoch tandförluster som kräver protetisk rehabilitering. Förutsättningarna att rehabilitera omfattande ansikts- och käkdefekter är i dag goda
med lång »survival time« av utförd protetisk vård
(10–20 år) med tillhörande förbättrad livskvalitet. Överlevnaden av oralprotetiska konstruktioner kan dock variera avsevärt främst beroende
på förekomsten av individuella riskfaktorer och
modifierande externa faktorer. Den vanligaste
orsaken till haverier av kronor och brokonstruktioner är karies, inte minst i samband med salivinsufficiens [1, 2, 3, 4, 5, 6].
Modell för risk- och prognosbedömning
Vid specialisttandvårdskliniken i Halmstad arbetar vi med en modell för risk- och prognosbedömning av patienter med grav bettdysfunktion
och otillfredsställande estetik och som har ett
stort behov av långsiktiga och hållbara protetiska rehabiliteringar. Det handlar ofta om mycket
dyrbara behandlingar med förväntat lång överlevnad.
Arbetshypotesen är att med hjälp av en »riskoch prognosmodell« förbättra patienternas kunskaper, beteende och motivation att kvalitetssäkra sin munhälsa samt att professionellt analysera

olika riskfaktorer för att effektivisera intervention och prognosbedömning.
Delas in i tre steg
Utvecklingsarbetet är indelat i tre steg. I det
första steget insamlas information om en rad
personrelaterade data (ålder, hälsa, ohälsa, läkemedelsanvändning, utbildning, kunskap, insikt, attityder, motivation, tandvårdsrädsla) och
kliniska, röntgenologiska samt övriga oralbiologiska »riskfaktorer« studeras [7, 8].
I steg två analyseras insamlade data inom en
»risk- och prognosmodell« som kopplas till ett
individuellt förebyggande program baserat på de
fynd som insamlats och analyserats. Riskanalysen
kan medföra att planerad behandling över huvud
taget inte kan påbörjas eftersom risken för komplikationer bedöms som alltför stor med dålig
prognos. I dessa fall rekommenderas patienten
att genomgå ett förstärkt preventionsprogram
innan oralprotetisk behandling påbörjas.
Datasimulerande statistiska beräkningar utförs
i ett försök att »vikta« olika faktorer och determinanter. Studier genomförs avseende interaktiva
effekter av dessa faktorer och determinanter vad
beträffar såväl riskanalys som prognosbedömning och efter olika interaktionsmodeller [9].
Den »prognos« som bedöms i det enskilda fallet baseras på hur olika riskfaktorer och determinanter ackumuleras, förblir oförändrade eller
minskar. Prognosen påverkas även av det interventionsprogram som patienten får ta del av.
I steg tre utförs en ny riskbedömning 12–24
månader efter utförd protetisk behandling för
FAKTA 1. RISK- OCH PROGNOSMODELL
Utvecklingsarbetet med modellen för risk- och
prognosbedömning delas in i tre steg:
steg 1

Personrelaterade data samlas in och
kliniska, röntgenologiska samt övriga oralbiologiska riskfaktorer studeras.

steg 2

Insamlade data analyseras och kopplas
till ett individuellt förebyggande program
baserat på de fynd som samlats in och
analyserats.

steg 3

En ny riskbedömning utförs 12–24 månader
efter utförd protetisk behandling för att
kontrollera om den ursprungliga prognosen
utföll som förväntat.
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»Arbetshypotesen är att med hjälp av
en ›risk- och prognosmodell‹ förbättra
patienternas kunskaper, beteende och
motivation … samt att professionellt
analysera olika riskfaktorer för att effektivisera intervention och prognosbedömning.«

TEMA NY FORSKNING HALMSTAD

att kontrollera om ursprunglig prognos vid den
initiala riskanalysen utföll som förväntat eller om
förhållandena försämrats, alternativt förbättrats.
För att kunna utföra och analysera modellprogrammet används simulerade analyser av
olika riskfaktorer och determinanter och deras
viktning. Olika interaktioner med det prospektiva utfallet i prognosbedömningen studeras och
analyseras.

Kostnader och livskvalitet jämförs
Inom en hälsoekonomisk del av forskningsprogrammet analyseras och jämförs kostnader och
livskvalitet i interventions- respektive kontrollgrupp. Behandlingskostnader för olika grupper
av patienter ger också underlag för att bedöma
kostnadsdrivande risk- och bakgrundsfaktorer
och kostnader för olika typer av haverier. Kostnadsjämförelsen mellan interventions- respektive kontrollgrupp analyseras ur tre olika perspektiv: sjukvårdsperspektiv, patientperspektiv
samt samhällsperspektiv. Data för beräkning av
kostnader i ett patient- respektive samhällsperspektiv (patientavgifter, restid och reskostnader
respektive produktionsförluster i samband med
individers frånvaro från arbete) insamlas genom
att patienter får besvara frågeformulär vid lämpliga tidpunkter. Övriga kostnadsuppgifter hämtas från sjukvårdens redovisningssystem.
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Prevention av rotkaries
med fluor och probiotika
SAMMANFATTAT Rotkaries är ett problem

som framför allt drabbar äldre. Prevention
av rotkaries med kombinationer av fluor
och probiotika studeras på vuxna och
äldre med hjälp av nya mikrobiologiska
och diagnostiska metoder som
förhoppningsvis både patienten och
klinikern kan få nytta av.
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I Sverige och flera andra industrialiserade länder
kommer antalet individer som fyllt 60 år att öka
till närmare 30 procent av befolkningen de närmaste årtiondena. Hos vuxna och äldre individer
förekommer inte sällan tandborstskador i form
av cervikala abrasioner på exponerade rotytor.
Gingival recession/retraktion är också vanligt
efter parodontitbehandling och särskilt hos de
äldre som ofta är muntorra och vars kvarvarande
tänder ofta är lagade eller kronförsedda, kommer
risken för sekundär- och rotkaries att öka [1, 2].
Prevention av rotkaries med fluor
Fluorapplikation har visat sig ha stor betydelse
vid prevention av rotkaries. En nyligen publicerad systematisk översikt visar att daglig fluorsköljning samt användning av tandkrämer med
hög koncentration av fluor uppvisar god evidens
för prevention av rotkaries [3].
Förutom effekten av fluor på tanden, det vill
säga uppbromsande demineralisering samt remineralisering vid låga fluorkoncentrationer,
har fluor även effekt i saliven och i biofilmen
på tänderna. Fluor hejdar bland annat enzymet
enolas i glykolysen och hämmar därmed bakteriernas förmåga att kunna bryta ner kolhydrater
varvid syraproduktionen minskar. Experimentella studier har visat att S mutans som får växa
vid lägre pH-värden (~5.5) än optimal tillväxtpH, framkallar en syratoleransrespons (Acid
Tolerance Response=Atr) för att anpassa sig till
sin nya »sura« omgivning [4, 5, 6]. Denna syratoleransrespons involverar bland annat syntes av
stressresponsproteiner, minskad protonpermeabilitet över cellmembranet, lägre pH-optimum
för glukostransport och lägre pH-optimum för
enzymer involverade i glykolysen. Dessa egenskaper gör att syraanpassade bakterier kan fortsätta att metabolisera och producera syror trots
att pH i omgivningen sjunker och gör att pH i

placket kommer att vara surt under längre perioder. Detta i sin tur leder till demineralisering av
emalj och rotytor och uppkomst av karies [6]. Eftersom fluor hämmar glykolysen blir miljön runt
bakterierna inte lika sur och bakterierna behöver
därför inte anpassa sig till en sur miljö. Fluor gör
också att bakterierna inte kan producera tillräckligt med energi (Atp) och därmed inte driva
de protonpumpande Atpaserna eller producera
stressresponsproteiner vilka förekommer vid en
Atr (figur 1).
Kariesprevention med probiotika
WHo:s definition av probiotika är »live microorganisms which when administered in adequate
amounts confer a health benefit on the host«.
Probiotika i kariespreventivt syfte är ett relativt
nytt forskningsområde och nyligen har en översiktsartikel om probiotika effekter på barn publicerats [7]. En klinisk studie av Näse et al [8] visar
att barn (1–6 år) som fått mjölk innehållande Lactobacillus rhamnosus hade reducerat antal mutans streptokocker i saliv samt minskad mängd
karies jämfört med barn som fått mjölk utan laktobaciller. Lactobacillus rhamnosus GG kan inte
bryta ner laktos och bryter ner sackaros mycket
långsamt och skiljer sig därmed från andra laktobaciller. Det har också visat sig att den producerar en substans som hejdar växt av en rad olika
bakterier, bland annat streptokocker.
Nya metoder för kariesdiagnostik
En rad nya metoder för »objektiv« diagnostik
av karies i både emalj och dentin är föremål för
studier. Det är bland annat olika optiska metoder
som foti (Fiber Optic Transillumination) och
difoti (Digital Fibre Optic Transillumination)
samt metoder som bygger på laserbaserad infraröd fluorescens (diAGNodent). En annan metod
som redan använts i kliniska studier av rotkaries
är Ecm-metoden (Electronic Caries Monitor).
Metoden bygger på principen att mäta det elektriska motståndet på tandytan [9, 10].
Arbetshypotes
Vi arbetar utifrån hypotesen att för att en syratolerant mikroflora ska kunna uppkomma måste
bakterierna i placket först anpassa sig till den
sura miljön. Dessa bakterier kan sedan växa till
och konkurrera ut icke syraanpassade bakterier,
vilket då ger upphov till den syratoleranta mikrofloran. Vi tänker oss att en sådan flora inte kan
uppkomma utan att bakterierna först har anpastandläkartidningen årg 101 nr 3 2009
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ATR

Ökad ATPaseaktivitet

Syntes av
stressresponsproteiner
ADP

ATPas

GLYKOLYSEN
glukos-6-fosfat

glukos

ATP

H
Minskad mängd ATP leder till
minskad ATPase-aktivitet.

Lägre pH-optimum
för glukostransport.
2-fosfoglycerat

enolas

H

fluor

Lägre pH optimum för
enzymer i glykolysen.

phosphoenolpyruvate (PEP)
pyruvat + ATP
H+

laktat + H+

Minskad protonpermeabilitet
över cellmembranet.

mjölksyra

sat sig. Bakterier som kan anpassa sig till en sur
miljö kan ge upphov till karies som därför kan
uppkomma även i frånvaro av mutans streptokocker. Lactobacillus rhamnosus kan minska
tillväxten av syratoleranta bakterier i plack och
kombinationen av fluor och probiotiska bakterier kan eventuellt förhindra uppkomst och underlätta utläkning av primära kariesskador på
rotytor. Vi avser att använda proportionen syratoleranta bakterier i plack samt olika stadier av
karies på rotytan som utfallsmått i kommande
studier samt använda elektrisk motståndsmätning för att studera rotytans kariesresistens.
Referenser
1. Fure S. Five-year incidence
of coronal and root caries in
60-, 70- and 80-year-old
Swedish individuals. Caries
Res 1997; 31(4): 249–58.
2. Pepelassi E, Tsami A, Komboli M. Root caries in peri
odontally treated patients in
relation to their compliance
with suggested periodontal
maintenance intervals.
Compend Contin Educ Dent
2005 Dec; 26: 835–44.
3. Heijnsbroek M, Paraskevas
S, van der Weijden GA.
Fluoride interventions for
root caries: a review. Oral
Health Prev Dent 2007; 5:
145–52. Review.
4. Hamilton IR, Buckley ND.
Adaptation by Streptococcus
mutans to acid tolerance.
Oral Microbiol Immunol
1991; 6: 65–71.
5. Neilands J. Acid Tolerance of
Streptococcus mutans
Biofilms. Akademisk avhandling, Malmö University,
2007.

Figur 1.
En syratoleransrespons
(Acid Tolerance
Response=ATR) involverar
en rad förändringar i
bakterien. Fluor på
verkar enzymet enolas
i glykolysen och ger
därmed minskad ATPproduktion. ATP behövs
bland annat för att driva
ATPaserna som pumpar
protoner ut ur cellen och
håller intracellulärt pH
uppe.
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»… kombinationen av fluor och
probiotiska bakterier kan eventuellt
förhindra uppkomst och underlätta
utläkning av primära kariesskador på
rotytor.«

Intervention

Hälsa

Fluor hämmar
bakteriemetabolismen
och förhindrar
att miljön i
biofilmen blir sur.

Biofilmmiljön
förändras och
blir sur.

Bakterier
anpassar sig
till den sura
biofilmmiljön.

Tillväxt av
syratoleranta
bakterier.

Bakterierna
behöver inte
anpassa sig.
Lactobacillus
rhamnosus förhindrar
tillväxt av
syratoleranta
bakterier.

+
Figur 2.
När miljön i placket blir sur anpassar sig vissa bakterier. Dessa
bakterier klarar sig bättre i den sura miljön och kommer att växa i
snabbare takt än bakterier som inte anpassat sig. Detta leder till att
dessa bakterier tar överhanden och dominerar i placket medan de
som inte anpassat sig konkurreras ut. Fluor och Lactobacillus rhamnosus skulle kunna interferera med dessa processer.
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Mycket pedagogiskt
om benombyggnad
BONE REFORMATION
Lundgren S, Sennerby L
Förlag: Quintessence, 2008
Antal sidor: 136
Pris: £ 63
ISBN: 978-1-85097-157-3
På svenska betyder reformation egentligen religiös
omdaning. Troligen avser
författarna här en mer
allmän benombyggnad. I

tandlöshet och slutligen
biologiska aspekter på
rekonstruktiv kirurgi och
vävnadsintegrering av implantat.
Som en liten knorr finns
ett appendix med namn
och bild på alla använda instrument. En liten hälsning
från kunniga kliniska hantverkare, som inte bedriver
all sin verksamhet bakom
skrivbord.
I förordet kan man läsa
att författarna gratuleras
till detta värdefulla tillskott
till vår kunskapsbas. Det är
väl snarast vi kolleger som
borde gratuleras till att ha
fått tillgång till detta verk.
Och i förlängningen våra
patienter, som kan få avancerad implantatbehandling
utförd, baserad på såväl
vetenskap som beprövad
erfarenhet.

många författarporträtt ges
sken av författarnas omfattande meritlista, inte minst
vetenskapliga publikationslista, som avses stödja
bokens budskap. Denna
gång är denna lista (för
ovanlighets skull) helt korrekt. Mer än 15 års klinisk
erfarenhet stöds av några
tiotal vetenskapliga publikationer inom området.
I boken gör Stefan Lundgren och Lars Sennerby
sin översikt om biologiska
och kliniska principer för
förstärkning av käkbenet
(processus alveolaris), före
eller i direkt anslutning till
implantatbehandling.
I några kapitel får
vi mycket pedagogiskt
följa hur man skördar ben
från höft eller intraoralt
tagställe, rekonstruktion av
tandlös maxilla och mandibel, behandling vid partiell
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Ett måste om
Brånemarksmetodens
utveckling
OSSEOINTEGRATION
Zarb G A et al
Förlag: Quintessence, 2008
Antal sidor: 200
Pris: £ 112
ISBN: 978-0-86715-479-5
Man får läsa ända till sista
sidorna för att förstå bokens tillkomst och kanske

TANDTEKNISKA MÄSTERVERK
Proteket vill ge en helhetslösning som underlättar Din vardag.
Vi erbjuder Dig som tandläkare importerad tandteknik av hög & jämn kvalitet,
god service till ekonomiskt fördelaktiga priser!

PMS

PMS

PMS 166
C:0 M:64 Y:100 K:0
R:244 G:123 B: 32

För info
rmation
&
fantast
iskt erb
PMS 144
judande
C:0 M:48 Y:100 K:0
kontakt
R:248 G:152 B: 29
a oss på

www.pr
oteket.s

PMS 355
C:94 M:0 Y:100 K:0
R:0 G:169 B:79

e

PMS 3155
C:100 M:0 Y:24 K:38
R:0 G:120 B:139
PMS warm grey 5
C:0 M:5 Y:10 K:29

R:191 G:182 B:173
Proteket AB
Drottningholmsvägen 24, 112 42 Stockholm
Postadress: Box 12121, 102 24 Stockholm
CMYK
Tel: 08- 650 33 80, E-post: info@proteket.se

www.proteketonline.se • www.proteket.se

66

CMYK

Protekets produktsortiment inkluderar alla krontyper, från
helkeramik som Denzir, Lava, Zerion, Cerec, Empress och E-max,
till metallkeramikk, fullkronor i guld samt implantat, både
skruvade och cementerade lösningar. Proteket levererar också
produkter såsom bettskenor, blekskenor och etsbroar.
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också dess syfte. 1982 ägde
den så kallade Torontokonferensen rum, som av
många betraktas som det
egentliga genombrottet för
Brånemarksmetoden och
det som kom att kallas osseointegration.
25 år senare skulle detta fi-

ras, men det blev en högtid
med diverse uttalade och
outtalade komplikationer.
Detta är boken som skulle
påminna om jubileet, men
den kom ut ett år försenad.
Det spelar ingen roll för
oss som läsare om boken
kom ut med denna fördröjning. För den initierade
vittnar det om att det
ibland kokar under ytan på
den akademiska ankdammen, det får man dock läsa
mellan raderna.
Utöver den namnkunniga gruppen redaktörer,

bland dem svenskarna Tomas Albrektsson och Ann
Wennerberg, finns ytterligare ett drygt tiotal författare. Flera var med redan
när det begav sig för 25 år
sedan, eller mer.
Boken erbjuder både en kort
tillbakablick och innehåller
det mesta från hela fältet
och en framtidsvy.
För oss med intresse för
implantatbehandling, dess
utveckling och ställning, är
denna bok ett måste. Måste
ha och måste läsa. Men
måste inte hålla med om
allt som skrivs, även om
det förstås känns nästan
kätterskt hädiskt för en
rimligt rättrogen.

BJÖRN KLINGE

100 år

Detta är den första boken
i en serie som bygger på
konsensuskonferenser
med olika definierade teman. Alla konferenser och
alla böcker i denna serie
bygger på implantatbehandling med Straumannimplantat.
samtliga författare är

Trovärdigt om
implantatbehandling
ITI TREATMENT GUIDE
VOLYM 1: IMPLANT THERAPY
IN THE ESTHETIC ZONE.
SINGLE TOOTH REPLACEMENTS
Buser D et al
Förlag: Quintessence, 2007
Antal sidor: 268
Pris: £ 61
ISBN: 978-3-938947-10-4

mycket välkända och välrenommerade kliniker
med stor patienterfarenhet
från implantatbehandling, åtminstone med just
Straumann-implantat. Säkert kan mycket överföras
också till andra implantatsystem, men det kan vara
viktigt att känna till denna
grundläggande begränsning.

Varje kapitel inleds med

konsensusuttalanden och
tillgänglig evidens från
➤

Februari månads handplockade produkt:
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Pris från
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➤ publicerade vetenskapliga

studier. Bokserien representerar på detta sätt en
ambitionsnivå, som inte
hör till vanligheterna inom
implantatlitteraturen.
Samtliga kapitel är mycket
väl illustrerade såväl med
kliniska bilder, som bilder
på modeller och schematiska illustrationer. Vi
känner igen dessa njutbara
bilder från den namnkunniga författarskarans föreläsningsbilder.
ett avslutande kapitel som

handlar om estetiska komplikationer och deras orsaker, är i mitt tycke en av
bokens höjdpunkter. Här
får vi lära av dem som sett
andras tillkortakommanden och gjort egna misstag,
sådant ger hög trovärdighet tycker jag.

BJÖRN KLINGE

Balanserat om
alternativa tekniker
ITI TREATMENT GUIDE
VOLYM 3: IMPLANT PLACEMENT
IN POST-EXTRACTION SITES.
TREATMENT OPTIONS.
Buser D et al
Förlag: Quintessence, 2008
Antal sidor: 216
Pris: £ 61
ISBN: 978-3-938947-14-2

Bokens titel visar att det
finns alternativ för behandling av extraktionsområden.
Inte minst direktinstallation och direktbelastning
vid implantatbehandling,
är snabbt växande terapiområden. Här ges en
balanserad syn på tillämpningen av dessa växande
tekniker. Och även om den
vetenskapliga litteraturen
på området också växer
ganska snabbt, äger bokens
konsensusuttalanden nog
giltighet för åtminstone de
närmaste åren.
I många fall väntar vi
förstås ännu på tillförlitliga
långtidsdata, baserade på
kliniska studier av hög vetenskaplig kvalitet.
Pre-operativ bedömning
ägnas ett fylligt kapitel och
liksom den första boken i
serien, slutar också denna

bok med ett kapitel ägnat
åt komplikationer. Dessa
sista 30 sidor borde vara
obligatorisk litteratur för
alla som sysslar med implantatbehandling i extraktionsområden.

BJÖRN KLINGE

något nytt
på bokfronten?
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presenterar:

Jan Ekenbäck
Jan Ekenbäck
Övertandläkare och
specialist i oral protetik
på S:T Eriks sjukhus
föreläser hos dpnova.

Käkregistrering – gör rätt från början
Jan Ekenbäck är specialist i oral protetik
och arbetar som övertandläkare på
specialistkliniken vid S:t Eriks sjukhus.
Tack vare sin erfarenhet inom detta område
är han en efterfrågad föreläsare.
Ett kritiskt moment i samarbetet mellan tandläkare och tandtekniker är käkregistreringen.
Det är nog det enskilt största området som
orsakar omgörningar, tidsspillan och frustration.

dpnova prioriterar utveckling.
Därför satsar vi bl.a. intensivt
på ett kursprogram som kan
utveckla samarbetet mellan
kliniker och tekniker.
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Hur undviker vi det? Jan kommer under
föreläsningen att gå igenom hur du undviker
komplikationer och om de mot förmodan
uppstår, hur du kan göra för att minimera
dem. Han visar även hur du med hjälp av
enkla praktiska tips t.ex. klarar dig från
”blindskären”.

OBS! Anmäl dig snarast på: www.dpnova.se eller
skicka ett mail till: kurs@dpnova.se
Begränsat antal platser. Seminariet är kostnadsfritt.
Företräde ges för dpnovas kunder. Kursansvarig hos
dpnova, Monica Duimovich.

Som vanligt bjuder dpnova på lite tilltugg
och det finns möjlighet att mingla lite med
stadens kollegor ;)

Stockholm
Onsdag 23 mars
kl. 18.00
Rättarvägen 3
Solna

Malmö
Torsdag 24 mars
kl. 18.00
Borrgatan 4

Göteborg
Datum meddelas
på hemsidan.
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