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bakgrund
Allmän anamnes
Patienten är en fullt frisk elva år gammal pojke, 
ingen känd allergi eller koagulationsstörning.

Lokal anamnes
Vid tio års ålder totallux
erades 21 då patienten 
vid lek i vattenrutschba
na slog överkäksfronten 
i bassängbotten (figur i). 
Patienten informerades 
av badvakt om att förva
ra tanden i munnen tills 
dess han kom till tand
läkare. 21 reponerades 
två timmar senare och 
fixerades med styv båge, 
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patienten hänvisades till hemkliniken för fortsatt 
behandling. Av olika anledningar kom patienten 
först sex veckor senare till ordinarie tandläkare 
som då skickade remiss till pedodontikliniken 
för fortsatt omhändertagande. 

Planerad rotbehandling 21 kunde inte utföras 
vid det första besöket på specialistkliniken 7,5 
veckor efter replantation, eftersom patienten 
inte var helt återställd efter magsjuka. Han hade 
vid detta besök inte längre några subjektiva be
svär från tänderna.

status 
Kliniskt   
n 21 replanterad och fixerad med styv båge, 21 

har en tvärgående okomplicerad kronfraktur 
(figur ii).

n 21 har ett stumt perkussionsljud.
n Trångställning bilateralt i överkäkens premo

larområde, 15 och 25 palatinalställda (figur 
iii).

Röntgen 
Vid remisstillfället sex veckor efter replanta
tion ses en apikal radioluscens samt extern in
flammatorisk resorption på den mesiala rotytan 
(figur iv). Då 21 rotbehandlas två veckor senare 
kan man se en snabb progression av den externa 
resorptionen (figur v).

SAMMANFATTAT Elvaårig pojke med to-
talluxation av 21 remitteras till specialist-
kliniken för pedodonti på folktandvården 
Västra Götaland. Vid terapidiskussionen 
beslutas om dekoronering samt planering 
för implantat efter avslutad tillväxt.

Figur i. Tom alveol 
efter totalluxation av 
tanden 21.

Figur ii. Första besök på pedodontikliniken 7,5 veckor efter replanta-
tion. 21 fixerad med styv båge. 21 har en okomplicerad tvärgående 
emalj-dentinfraktur.

Figur iii. Trångställning bilateralt i överkäken med pa-
latinalställda 15 och 25.
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Diagnos  
n 21 exartikulation
n 21 okomplicerad kronfraktur
n 21 extern inflammatorisk resorption
n 21 apikal parodontit
n 21 ersättningsresorption

behandling
Vid första besöket avlägsnades fixeringen i över
käksfronten och ny tid bokades för rotbehand
ling av 21. En vecka senare kunde rotbehandling
en utföras med sedvanlig instrumentering och 
tanden försågs med ett långtidsinlägg av kalci
umhydroxid. Tandkronan restaurerades därefter 
med komposit (figur vi). Vid kontroll tre måna
der senare konstaterades ett högt metalliskt per
kussionsljud, vilket kan vara tecken på ankylos. 
Röntgen visade ingen ytterligare progression av 
den externa resorptionen (figur vii). 21 rotbe
handlades åter, spolning med Dakins lösning och 
ett nytt kalciumhydroxidinlägg applicerades. 
Vid nästa kontroll fyra månader senare kan er
sättningsresorption ses på röntgenbilden (figur 
viii). Hos en ung individ medför en ankylotisk 
tand en lokal hämning av alveolarutskottets nor
mala tillväxt, vilket resulterar i att tanden ham
nar i infraposition. Fallet diskuterades därför in
terdisciplinärt tillsammans med ortodontist, oral 
kirurg, protetiker och röntgenolog för att upprät

Figur v. Två månader 
efter replantation 
utförs endodontisk 
behandling, snabb 
progression av den 
externa resorptio-
nen ses jämfört med 
röntgen två veckor 
tidigare.

Figur iv. Sex 
veckor efter 
replantation 
ses inflamma-
torisk resorp-
tion i form av 
skålformade 
defekter på 
den mesiala 
rotytan och en 
tydlig apikal 
parodontit har 
utvecklats.

Figur viii. Sju månader efter endo-
dontisk behandling av 21 ses ersätt-
ningsresorption på röntgenbilden
 

Figur vi. Kronfrakturen 21 restaurerad med komposit.

Figur vii. Tre månader efter endo-
dontisk behandling med kalcium-
hydroxidinlägg ses läkningsbild 
apikalt och ingen progression av 
den inflammatoriska resorptio-
nen.

ta en långsiktig behandlingsplan för patienten. 
Vid terapidiskussionen beslutades att utföra en 
dekoronering samt planera för implantat 21 efter 
avslutad tillväxt. 15 månader efter replantation 
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var 21 i begynnande infrapositionen (figur ix a) 
och dekoronering utfördes, röntgenbilden visade 
nu omfattande ersättningsresorption (figur ix b). 
Dekoronering är en kirurgisk teknik där kronan 
kapas, rotfyllning avlägsnas och roten lämnas 
kvar för fortsatt resorption och benomvandling. 
Syftet är att bibehålla alveolarutskottets dimen
sion såväl vertikalt som buckolingualt.

Ingreppet utfördes med stöd av sedering och 
smärtprofylax. Efter gingivalrandssnitt 11…22 
med buckala avlastningssnitt vid 11 och 22 lät
tades mukoperiostlambåerna buckalt och palati
nalt. Kronan på 21 kapades i nivå med benkanten, 
varefter roten med en diamant sänktes till en nivå 
två mm under benkanten. Därefter avlägsnades 
calaceptinlägget och rotkanalen spolades ren 
med koksalt. Rotkanalen tilläts sedan att fyllas 
med blod (figur x a) och tät återsuturering av 
lambåer utfördes. Den avkapade kronan kontu
rerades och kavum fylldes med komposit. Kronan 
bondades därefter till 11 och 22 under torrlägg
ning med kofferdam. Genom att använda kronan 
som pontic upplevde patienten inte att han blev 
av med tanden (figur x b–c). Detta var en stor för
del eftersom han hade svårt att acceptera extrak
tion av 21. Huvudsyftet med att bonda kronan 21 
var dock att tillåta mesialvandring av 16 och 26 
för luckslutning efter extraktion av de palatinal
ställda 15 och 25. Efter sex månader ersattes den 
bondade kronan av en lingualbåge med hängande 
21 (figur xi a). Andra möjliga lösningar för tempo
rär ersättning tills implantat kan utföras regio 21 
är klammerplåt eller etsbro. Röntgenkontroll sex 
månader efter dekoronering visade en förväntad 
fortsatt ersättningsresorption (figur xi b). Vid 
kontroll drygt två år senare visar röntgenbilden 
en fortsatt ersättningsresorption av roten 21 och 
tendens till nybildning av ben koronalt om roten 
(figur xii a–b). Patienten kommer att följas med 
fortsatta årliga kontroller till dess att implantat 
regio 21 kan installeras efter avslutad tillväxt vid 
18 års ålder.

diskussion
De flesta totalluxationer inträffar mellan åtta 
och tolv års ålder då de permanenta incisiverna 
erupterar och de parodontala vävnaderna har en 
eftergivlig struktur. Tandens prognos är främst 
beroende av hur lång tid den varit utanför alveo
len och hur den har förvarats under tiden.

När man, som i detta fall, har en tand med 
slutet apex bör endodontisk behandling alltid 
utföras profylaktiskt efter en totalluxation ef
tersom pulpanekros förväntas. Rotbehandlingen 
bör utföras innan den nekrotiska pulpan blivit 
infekterad för att förhindra att inflammatorisk 
resorption uppstår. Den optimala tidpunkten an
ses vara 7–14 dagar efter replantation. Eftersom 
behandlingen i detta fall fördröjdes sex veckor 
innebar det att bakterier i den infekterade rot
kanalen via dentintubuli under lång tid utgjorde 

Figur ix a–b. 15 månader efter replantation har infrapositionen nått > 1/8 
av kronhöjden och dekoronering är därmed indicerad. Röntgenbilden visar 
omfattande resorption.

Figur x a–c. Kronan 21 dekoronerad och sänkt till en nivå 2 mm under 
benkanten. Den avkapade kronan bondad till 11 och 22 som ett första 
provisorium.

Figur xi a–b. Sex månader efter dekoronering ses fortsatt ersättnings-
resorption av den dekoronerade roten, den bondade kronan har nu ersatts 
av en lingualbåge. Här bör man kontrollera att ponticen inte skapar tryck 
mot alveolarutskottet där vi eftersträvar nytt ben.
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Figur xii a–b. Två år efter dekoronering. Lingualbågen fungerar väl. Fortsatt resorption av roten 21 och 
tendens till vertikal bentillväxt. 

stimuli för resorption. Inflammatorisk resorp
tion är särskilt frekvent och aggressiv efter re
plantation på barn mellan sex och tio år, tidigare 
rotbehandling kanske kunde ha förhindrat den 
inflammatoriska resorptionen. Rotbehandlingen 
hade avsedd effekt och stoppade progressionen 
av den inflammatoriska resorptionen. Resorptio
nen övergick därefter till ersättningsresorption 
med en tilltagande infraposition, vilket är vanligt 
hos unga individer. Den långa fixeringstiden och 
den styva fixeringen i detta fall bidrog möjligen 
till utvecklingen av ankylos.

Dekoroneringen utfördes för att bevara ben 
inför framtida protetik. Extraktion av en in
fraockluderad ankylotisk tand innebär förlust av 
alveolärt ben, särskilt i buckopalatinal led, vilket 
försvårar exempelvis fixturinstallation. Genom 
att i stället för konventionell extraktion utföra en 
dekoronering kan både alveolarutskottets bredd 
och höjd bevaras. Målet med dekoroneringen är 
att förhindra den lokala benförlust som, under 
tillväxt, kan ses vid en ankylotisk tand och att 
förhindra de tippningar av angränsande tänder 
som kan bli följden. I gynnsamma fall kan man 
även se benapposition koronalt om den dekoro
nerade roten. Genom att sänka roten till 2 mm 
under benkanten och därefter se till att rotka
nal och utrymmet över roten blodfylls kommer 
omgivande benvävnad att omorganisera koaglet 
så att nytt marginalt ben kan formas över alveo
len. Dekoroneringen utfördes i detta fall vid tolv 
års ålder efter en period av intensiv tillväxt då 
vi kunde konstatera en tilltagande infraposition 
av 21. Graden av infraposition är beroende av pa
tientens ålder och tillväxtmönster.

Patienten hade två palatinalställda premola
rer i överkäken. Möjligheten att transplantera 
en premolar till regio 21 diskuterades men pro
gnosen bedömdes som alltför osäker. Ett annat 
alternativ till dekoronering skulle kunna vara 
extraktion med direkt applicering av benersätt
ningsmaterial. I detta fall var en stor fördel med 
dekoronering framför extraktion den psykolo
giska vinsten att behålla den egna tanden. Pa

tienten upplevde inte att han förlorade tanden 
vid dekoroneringen eftersom den kapade kronan 
användes som provisorium. 

Patienten kommer att behöva en temporär 
ersättning under många år. Man måste invänta 
avslutad tillväxt innan implantat kan utföras, 
annars kommer även ett implantat att hamna i 
infraposition. Implantat bör i allmänhet inte in
stalleras före 18 års ålder.

sammanfattning
Ankylos och rotresorption är en vanlig komplika
tion efter exartikulation och replantation. Under 
tillväxtperioden kan ankylos leda till grav infra
position. Dekoronering är en kirurgisk teknik där 
tandkronan på en ankylotisk incisiv avlägsnas 
medan den ankylotiska roten lämnas kvar för fort
satt ersättningsresorption i benbevarande syfte. 
Tekniken kan vara ett bra behandlingsalternativ 
hos växande individer då ankylos dia gnostiserats 
före eller under tillväxtspurten där svår infrapo
sition förväntas. Genom dekoronering kan tipp
ning av angränsande tänder förhind ras samtidigt 
som det alveolära benet bevaras och framtida be
handling underlättas därmed.
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