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A lveolitis sicca dolorosa (ASD) är en
vanlig komplikation efter kirurgiskt
avlägsnande av visdomständer i under-
käken. Olika faktorer har ansetts på-

verka uppkomsten av ASD och ett antal försök har
gjorts för att minska förekomsten av denna kom-
plikation vid operativa extraktioner.

Syftet med denna försöksserie var att utreda om
någon eller några av ett antal variabler har betydelse
för uppkomsten av ASD. Därutöver analyserades
effekten av preoperativ medicinering med metroni-
dazol i olika doser.

Material och metoder
Detta examensarbete omfattar en litteraturgenom-
gång, en utvärdering av två tidigare publicerade
artiklar, studie I och II [19, 20], samt en ännu ej
publicerad studie, studie III [62].

Studie I utgjorde en retrospektiv studie med ett
antal olika variabler registrerade på 163 patienter,
som samtliga fått antingen en partiellt eller en helt
retinerad visdomstand i underkäken avlägsnad ki-
rurgiskt.

Studie II omfattade 80 patienter som remitte-
rats till författaren för operativt avlägsnande av
semiretinerade visdomständer i underkäken. En
timme före operation fick 40 patienter i testgrup-
pen 400 mg metronidazol (Flagyl®, Rhône-Pou-
lenc Rorer), medan 40 patienter i kontrollgruppen
fick placebotabletter.

Studie III var upplagd på samma sätt men om-
fattade 120 patienter. Samtliga fick en högre
preoperativ dos, 1 600 mg metronidazol (Flagyl®,
Rhône-Poulenc Rorer), en timme före operation.

Följande variabler registrerades före operation:
ålder, kön, rökning, p-pillerbruk, menstruation,
perikoronit. Följande variabler registrerades efter
operation: tidpunkt för intag av metronidazol/
placebo, operationens längd, mängd använd fy-
siologisk koksaltlösning, mängd avlägsnat ben
(både volym och höjd).

Vid den postoperativa kontrollen registrerades
följande variabler: blödning, patientens upplevel-
se av smärta, närvaro/frånvaro av blodkoagel, om-
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givande gingivas tillstånd, konsumtion av analge-
tika, närvaro/frånvaro av ASD, typ och antal av
postoperativa behandlingar samt biverkningar av
metronidazol/placebo.

För diagnosen ASD krävdes att följande tre
kriterier var uppfyllda: blodtom alveol, foetor ex
ore och tilltagande smärta 2–4 dagar efter opera-
tion.

Vid den statistiska analysen användes två
mycket kraftfulla och av varandra oberoende me-
toder: PLS (partial least squares) analys [22] och
multipel logistisk regressionsanalys [26].

Resultat och diskussion
Frekvensen ASD i studierna I–III var 20 %, 26 %
respektive 19 %. Den statistiska analysen visade att
ingen av de undersökta variablerna kunde associe-
ras med uppkomsten av ASD. Således förhindrade
inte preoperativ medicinering med metronidazol i
doser om 400 mg eller 1 600 mg en timme före
operation uppkomsten av ASD. Ej heller korrele-
rade faktorer relaterade till trauma, t ex opera-
tionstidens längd och mängden avlägsnat ben
(både volym och höjd), med utvecklingen av ASD.

En genomgång av litteraturen ger följande bild
av hur ASD uppkommer. När visdomstanden i
underkäken avlägsnas invaderar bakterier från an-
gränsande områden koaglet i alveolen [34, 40].
Dessa bakterier bryter genom proteolys ner prote-
inerna i koaglet [31, 56, 57] och man får en blod-
tom alveol (torr alveol/dry socket), ett av kardinal-
symtomen vid ASD [39]. Foetor ex ore, ett annat av
kardinalsymtomen, är ett resultat av denna prote-
olys i kombination med den bakteriella nedbryt-
ningen av bildade peptider och aminosyror [53].
Den dåliga lukten kan tillskrivas flyktiga svavelför-
eningar, såsom svavelväte och metylmerkaptan
[43].

Det är främst två frågor som inställer sig i sam-
band med föreliggande studie:
1. Varför blir inte alltid koaglet efter en extraktion
infekterat med bakterier med ASD som följd?
2. Varför förhindrade inte metronidazol en infek-
tion av koaglet så att ASD kunde undvikas?

Svaret på den första frågan torde vara att  krop-
pens eget försvarssystem mot infektioner effektivt
klarar av de flesta orala bakterier, men att detta
försvar kan överlistas av speciella kombinationer
av bakterier. ASD kan vara en parallell till vissa
periapikala infektioner, där akuta inflammations-
symtom endast uppkommer då svartpigmentera-
de bakterier ingår i den kombination av bakterier
som infekterar det periapikala området [50]. På
motsvarande sätt skulle ASD utvecklas endast i de
fall där koaglet blivit invaderat av en speciell kom-
bination av bakterier. Det är alltså förekomsten av

dylika bakteriekombinationer i närheten av ex-
traktionssåret som avgör om det uppkommer
ASD.

Mot denna bakgrund ter sig svaret på den and-
ra frågan inte lika självklar. Den höga preoperativa
metronidazoldosen borde ha kunnat förhindra en
infektion av koaglet. Förklaringen till den utebliv-
na effekten torde vara att de bakterier som ansva-
rar för infektionen finns på angränsande tänder i
form av en biofilm [15].

Dessa bakterier kan vara mycket resistenta mot
antimikrobiella preparat. De nivåer av metronida-
zol som uppnåddes i vävnaderna med en engångs-
dos kan ha varit för låg och/eller för kortvarig, för
att förhindra en bakteriekolonisation av koaglet i
operationssåret [60]. Med detta synsätt blir det
omöjligt att förutse uppkomsten av ASD, efter-
som man vid operationstillfället inte vet vilka
kombinationer av bakterier som finns tillgängliga
i området för en eventuell infektion av koaglet.

Ett sätt att förebygga ASD är därför att försöka
reducera antalet bakterier som finns i anslutning
till operationsområdet. Detta kan kanske ske med
en noggrann depuration av angränsande tänder,
med antimikrobiell munsköljning en vecka före
samt en vecka efter operation, och/eller applice-
ring av något antimikrobiellt medel i fickan på
partiellt erumperade visdomständer i underkäken
samt i fickan på angränsande tands distalyta 1–2
dagar före operation. Det torde dock sällan före-
ligga indikationer för att dessa åtgärder kombine-
ras med systemisk antibiotikabehandling.
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