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SAMMANFATTAT 23-årig kvinna med ag-
gressiv parodontit remitterades till avdel-
ningen för parodontologi på Odontolo-
giska institutionen i Jönköping. Patienten 
uppnådde utmärkt plackkontroll samt 
gynnsamma marginala förhållanden med 
orsaksinriktad behandling i kombination 
med antibiotika.

baKgrund
Allmän anamnes
Patienten kommer ursprungligen från Kosovo 
och har bott i Sverige i två år. Hon beskriver om
ställningen till Sverige som krävande och psy
kiskt påfrestande. Hon uppger för övrigt att hon 
är fullt frisk och har inga tobaksvanor. Studerar 
svenska och uppger viss ekonomisk oro.

Lokal anamnes
Symtom i form av ömhet, obehag och svullnader 

Klinisk 3-årsuppföljning: 

Aggressiv parodontit

Fedoua Lahrech
ötdl, avd för parodonto-
logi, Odontologiska inst, 
Jönköping
E-post: fedoua.
lahrech@lj.se

 FallpresentatiOn

i tandköttet, uppstod enligt patienten i samband 
med graviditet för cirka ett år sedan. Tidigare 
tandvårdserfarenhet i hemlandet bestod enligt 
patienten endast av akuta besök.

status (Figur i)
n Fullt betandat bett. Posteriora fyllningar, viss 

trångställning i underkäksfronten.
n Rikligt med plack samt gingivit; gingivalindex 

(gi): 100 procent, plackindex (pi): 100 procent.
n Hög inflammationsgrad generellt i parodon

tiet.
n Rikligt med subgingival tandsten.
n Ödem lokalt regio 21 buckalt.
n Generellt fördjupade patologiska tandkötts

fickor, furkationsinvolverade molarer, mobila 
tänder samt grav stödjevävnadsförlust.

Röntgenutlåtande (figur II)
Djupa vertikala bendefekter ses vid 16 distalt–
palatinalt, mes, 14 distalt, 13 mes, 21 distalt, 25, 
mes, distalt, 47 distalt, mes, 45 ling, 32 distalt, 
35 distalt, 36 distalt. I övrigt benförlust motsva
rande 1–7 mm, se framför allt i underkäksfronten. 
Furkaturerna är involverade vid 16, 36. Rikligt 

Figur i
Baseline
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Figur i
Baseline

Figur ii
Baseline
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med tandsten. 36 diffust avgränsad destruktion 
periapikalt, omgivande ben förtätat. Ofullständig 
rotfyllning. Karies.

Diagnos
n Generell aggressiv parodontit
n Apikal parodontit 36
n Karies

Modifierande faktorer
n Graviditet
n Stress

bedömning
Patienten saknar parodontal sjukdomsinsikt, 
uppvisar dålig plackkontroll och grav stödjeväv
nadsförlust i förhållande till sin unga ålder. Fler
talet tänder har osäker parodontal prognos och 
en tand (36) uppvisar periapikal destruktion och 
bedöms vara extraktionsmässig.

Målet med behandlingen är att skapa par
odontal sjukdomsinsikt, god plackkontroll (gi:, 
pi: < 20 procent) samt kliniskt inflammationsfria 
parodontala förhållanden kring enrotiga tänder, 
samt förlångsamma progression av stödjeväv
nadsförlust hos flerrotiga tänder.

behandlingsplan
1. Extraktion av tand 36.
2. Bakterieprov (dnaprov) från djupa tand

köttsfickor från samtliga kvadranter.
3. Orsaksinriktad parodontalbehandling inne

fattande
	 n sjukdomsinformation samt munhygienin

struktion

Figur iii
1,5 år efter  

behandling.

	 n scaling under samtidig systemisk antibioti
kabehandling.

4. Utvärdering och ställningstagande till eventu
ella extraktioner.

5. Eventuellt parodontal kirurgi.
6. Parodontal stödbehandling var tredje månad.

resultat
Bakterieprovet uppvisade höga nivåer av pa r
o  don ta la patogener som Porphyromonas gin
gi va lis, Bacteroides forsythus samt Treponema 
den ti co la. Ingen förekomst av parodpatogenen 
Agg re gi bac ter actinomycetemcomitans. Pa ti en
ten erhöll därför metronidazol, 500 mg x 3 x 10 
da gar, med start en dag innan scaling.

Utvärdering 18 månader 
efter baseline (figur III-IV)
Status
n Mycket god plackkontroll (gi: 4 procent, pi: 14 

procent).
n God stramhet och tonus i vävnaden.
n Generellt inflammationsfria parodontala för

hållanden.
n Bakterieprov visar på närmast fullständig eli

minering av parodontala patogener.
n Röntgenologisk jämförelse av marginala ben

nivån vid primärundersökningen samt 1,5 år 
efter behandling visar på ett mer distinkt utse
ende, stabilisering samt vinst av marginalt ben, 
framför allt i regioner med vertikala benfickor.

Utvärdering tre år efter baseline (figur V)
Patienten är nu gravid med sitt andra barn i åt
tonde månaden. Under graviditeten har konti
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Figur iv
1,5 år efter 
behandling.

Figur v
Tre år efter 
behandling.
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Figur vi 
Jämförelse av 
baseline samt 
tre år efter 
behandling.

nuiteten för parodontal stödbehandling sviktat 
en aning. Patienten har uppgivit trötthet samt 
ekonomiska begränsningar som förklaring.

Status
n God fortsatt egenvård, gi: 0 procent, pi: 8 pro

cent.
n Restfickor på 4–5 mm. Låg inflammationsgrad.

Jämförelse av gingivala förhållanden vid baseline 
samt tre år efter behandling (figur VI)
Prognos
God, under förutsättning att patienten upprätt
håller fortsatt god egenvård och att hon erbjuds 
parodontal stödbehandling enligt överenskom
met intervall. Inledningsvis föreslås tre månader 
med tanke på sjukdomens svårighetsgrad, pa
tientens ålder och att följsamheten med tidigare 
rekommendationer sviktat något, främst under 
senaste året.

sammanFattning
Patienten uppnådde utmärkt plackkontroll samt 
kliniskt och röntgenologiskt gynnsamma margi
nala förhållanden med endast orsaksinriktad be
handling i kombination med antibiotika.

Det goda behandlingsresultatet kan förklaras 
av patientens stora motivation till behandling, 
överlag goda kooperation samt effektiv elimi
nering av subgingival biofilm på en tidigare helt 
obehandlad parodontit. 

I de nationella riktlinjerna anges att fullgott 
vetenskapligt underlag saknas för tilläggsbe
handling med antibiotika vid parodontitbehand
ling. I detta fall beslöts att  antibiotika skulle 
sättas in eftersom den parodontala situationen 
närmast var »halvakut«, med kraftigt inflamme
rade tandköttsfickor, och då patienten dessutom 
var allmänpåverkad. Denna tilläggsbehandling 

kan ha påverkat behandlingen positivt men det 
är inte osannolikt att utfallet ändå varit positivt 
utan antibiotikabehandling, eftersom patienten 
uppvisade rikligt med orsaksfaktorer, som plack 
och subgingival tandsten. Det bör således poäng
teras att antibiotikabehandling bör göras först ef
ter konsultation med specialist i parodontologi. 
Brister i plackkontrollen kontraindicerar anti
biotika.

Som modifierande faktor anges patientens gra
viditet, vilket kan ha försämrat det parodontala 
hälsoläget eftersom ökad mängd könshormoner, 
i synnerhet progesteron, ger en ökad kapillär 
permeabilitet och dilatation, vilket kan resultera 
i gingivala exsudat.

Vad beträffar effekten av emotionell stress på 
parodontit är sambandet oklart. Studier har vi
sat att stress påverkar immunförsvaret antingen 
direkt via neuropeptider eller indirekt via neuro
endokrina systemet.

För att förebygga framtida sjukdomsrecidiv 
hos patienten är regelbunden individanpassad 
parodontal stödbehandling nödvändig, se Soci
alstyrelsens nationella riktlinjer.

»Det goda behandlingsresultatet kan förklaras av 
patientens stora motivation till behandling … samt 
effektiv eliminering av subgingival biofilm …«
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Potentiella bindningar 
eller jävsförhållanden: 
Inga uppgivna.



Kursresa till Turkiet 
28 april – 5 maj 20 1 2

Favorit i repris!

Följ med på kursresa till Belek vid Turkiets sydkust. 

Belek har underbara stränder och golfbanor av högsta  

klass. Det är kombinationen av havet, lyxigt boende och  

matupplevelser i världsklass som gör orten till en riktig pärla. 

Vi bor på Gloria Verde Resort som är ett fantastiskt  

femstjärnigt hotell med förstaklassiga kursfaciliteter.

Målgrupp: Hela Tandvårdsteamet inklusive Tandtekniker.

 0771-98 98 00        info@denzir.se        www.denzir.se 

Ring eller maila oss för ett prospekt  
med detaljerat kursschema och priser.

Sista anmälningsdag 2 februari!


