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 L ingual ortodonti introducerades som 
behandlingsteknik redan i början av 
1970-talet. Det var två ortodontister, 
dr Craven Kurz i Beverly Hills, Cali-
fornien, och professor Kinya Fujita på 

Kanagawa Dental University i Japan [1], som på 
var sitt håll började utveckla idén om en fast ap-
paratur som arbetade från insidan. Lingualtekni-
ken fick inget större genomslag och utövades av 
en mycket begränsad grupp hängivna anhängare. 
Tekniken kom därmed att bli en exklusiv subspe-
cialitet som inte var tillgänglig för alla och som 
återfanns i de största städerna. 

Den begränsade utbredningen kan förklaras 
med en rad problem som traditionell lingualtek-
nik förknippats med. Exempel på sådana pro-
blem är en hög frekvens av lossnande bågfästen, 
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SAMMANFATTAT Många tandläkare 
ställs inför frågor från patienter om 
lingual ortodonti eller kommer i 
kontakt med patienter som är un-
der aktiv behandling. Den senaste 
tekniska utvecklingen kommer att 
ge ortodontin en helt ny inriktning. 

Genombrott för  
lingual ortodonti

svårigheter att uppnå tillfredsställande behand-
lingsresultat och långa stolstider. Det blev där-
med för omständigt att utöva lingual ortodonti 
på ett effektivt sätt i den dagliga verksamheten. 
Patienterna genomgick dessutom en lång och 
besvärlig adaptationsperiod med tungirritation, 
talpåverkan och tuggproblem. Lingualtekniken 
var starkt begränsad till vissa typer av bettfel och 
kunde endast utföras på vuxna patienter. 

Patienternas efterfrågan på diskreta och mer 
komfortabla lösningar i kombination med orto-
dontistens krav på teknisk tillämplighet och ef-
fektivitet har bidragit till stora framsteg på om-
rådet [2, 3]. Det stora genombrottet kom 2004 
då den tyske ortodontisten dr Dirk Wiechmann 
introducerade cad/cam-tekniken för individuell 
utformning och tillverkning av ortodontisk ap-
paratur [4, 5]. Den typen av apparatur kommer 
att illustreras och beskrivas som Incognito™ 
(från top-Service für Lingualtechnik GmbH, 3m 
Unitek, Bad Essen, Germany) som är det första 
och fortfarande enda systemet som är helt indi-
viduellt utformat. 

Introduktionen av individanpassad apparatur 
med cad/cam-baserad framställning är förkla-
ringen till lingualortodontins renässans. Den 
nya generationen av individuella bågfästen och 
bågar inom lingualtekniken har väsentligt redu-
cerat många av de traditionella problemen. Det 
har blivit enklare för ortodontisten att integrera 
lingual ortodonti i det dagliga arbetet och adap-
tationsfasen upplevs väsentligt reducerad av pa-
tienterna [6–9]. På grund av detta har tekniken 
blivit den globalt mest använda sedan introduk-
tionen 2004. Framgången med Incognito™ har 
bidragit till att flera snarlika system har tillkom-
mit på marknaden, däribland Harmony™ (Ame-
rican Orthodontics), men också ilingual 3d™ 
(jig’s Lingual Orthodontics) och e-brace™ (Gu-
angzhou Riton Biomaterial Co). Figur i visar en 
patient under pågående tandreglering. 

 
lingual teknik 
Den stora utmaningen med lingual teknik är 
tandkronornas anatomi. Tändernas faciala ytor 
följer mönstret av en tänkt bågform, vilket gör 
»straight wire«-tekniken särskilt lämpad för 
konventionell ortodonti. På insidan skulle en så-
dan teknik skapa stora problem då lingualytor-Figur i. En ung patient under pågående behandling. 
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nas position och form varierar desto mer. Därför 
blir mycket små variationer i bågfästets placering 
och utformning direkt avgörande för behand-
lingsresultatet till skillnad från konventionell 
teknik. Högsta möjliga precision mellan slot och 
båge är också extremt viktig. Att utföra lingual 
ortodonti med bågfästen och bågar baserade på 
standardvärden blir därför extremt svårt. För 
patienterna skulle det innebära att den initiala 
adaptationen blir alltför besvärlig.

I Incognito-systemet realiseras behandlings-
målet i en fysisk set up-modell som sedan digita-
liseras med en industriell högprecisionscanner. 
Därefter skräddarsys apparaturen för det plane-
rade slutresultatet [6, 7]. Genom ett höggradigt 
precisionsarbete från avtryckstagning och be-
ställning till förverkligande av behandlingsmål, 
design och tillverkning av apparaturen och in-
stallation i munnen kan behandlingsmålen upp-
fyllas med en hög predikterbarhet [10, 11]. 

individuella bågfästen
Bågfästets utformning
Den individuellt utformade basen på bågfästena 
möjliggör en större yta mot tanden, vilket i sin tur 
ökar bindningsstyrkan och reducerar lossnande-
frekvensen. Individualiseringen gör också att 
återsättning av ett lossat bågfäste blir betydligt 
enklare då dess position är mycket exakt anpas-
sad mot tandytan (figur ii).

Merparten patienter som genomgår ortodon-
tisk behandling är ungdomar. Lingualtekniken 
har inte varit tillämplig på den målgruppen ef-
tersom den exponerade bindningsytan oftast har 
en begränsad utsträckning hos unga, speciellt i 
molarpartierna. Att binda standardiserade båg-
fästen på dessa ytor är förknippat med stora pro-
blem. Detta utgör den viktigaste förklaringen till 
varför lingual ortodonti endast varit tillgänglig 
för vuxna patienter. Med cad/cam-baserad till-
verkning kan bågfästets utsträckning anpassas 
efter varje unik situation. I figur iii är utsträck-

Figur ii. Individuellt utformade bågfästen. 

Figur iii. Bågfästets bas kan byggas ut över ocklusalytan när den kliniska 
kronan fortfarande är under eruption. 

ningen anpassad till de korta kliniska kronorna 
på underkäksmolarerna.

Bågfästets placering
Mycket små variationer vid placeringen av ling-
uala bågfästen kan ge otillfredsställande skill-
nader i tändernas slutposition, därför krävs ett 
mycket noggrant precisionsarbete. Detta arbete 
sker oftast på särskilt avsedda laboratorier. Posi-
tionen på bågfästena bestäms virtuellt i samband 
med utformningen. När de är färdigtillverkade 
kan de placeras med stor exakthet efter passfor-
men mot respektive tandyta på malocklusions-
modellen. För att säkerställa en korrekt överfö-

»Den nya generationen av individuella bågfästen och 
bågar inom lingualtekniken har väsentligt reducerat 
många av de traditionella problemen.«
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ring till munnen används överföringsskenor för 
så kallad »indirekt bonding« (figur iv a–b). 

Eftersom man alltid använder sig av indirekt 
bonding är det viktigt att vänta med eventuella 
extraktioner tills apparaturen är på plats för att 
inte tänderna ska börja vandra mot tandluckan. 
I de flesta fall kan man fästa samtliga bågfästen 
direkt, som i figurerna v a–b. Om en lingualyta 
inte är åtkomlig kan bågfästet utformas med ett 
finger för korrekt placering direkt i munnen vid 
ett senare tillfälle (figur v c–d). 

Figur iv. Den indirekta bondingtekniken som används inom lingual ortodonti: 
a) Preparering av brackets på plats i överföringsskenan. b) Förberedning av tandytorna.

individuella bågar
Bågens utformning och placering
Ocklusalt ifrån är skillnaderna uppenbara mel-
lan den buckala och linguala sidan av den ideala 
bågformen. Tandytornas anatomi och position 
har ett högst individuellt mönster. När man utför 
ortodonti från lingualsidan innebär det att man 
måste kompensera för dessa skillnader i den or-
todontiska apparaturen. Det finns två huvudsak-
liga principer för en sådan anpassning. 

Den ursprungliga principen är en så kallad 

Figur v. a) Visar 
hur anpassning 
av basen sker vid 
roterad 12 och 
b) samma tand 
under pågående 
derotering. När 
palatinal ytan, 
som på bild c), är 
helt otillgänglig 
sker bonding vid 
ett senare tillfälle 
med hjälp av en 
guide för att un-
derlätta direkt 
placering d).

a b

a b

c d
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Figur vii. Storleksordningen på den vertikala effekten av en inkorrekt 
torque på +/- 7 grader i förhållande till bågens position. När bågen löper 
buckalt är effekten endast 0,2 mm, vilket är kliniskt försumbart, bilden 
till vänster. Samma skillnad i torque på lingualsidan ger en direkt synlig 
effekt. På bilden i mitten ses bågen ligga och mycket nära anslutning till 
tandytan och effekten blir 1 mm. Med avståndet från den linguala ytan 
ökar effekten avsevärt tandens vertikala position som i exemplet till 
höger. Denna illustration åskådliggör de svårigheter som är kopplade till 
slutresultatet när man arbetar från insidan. 
Publicerad med tillstånd från dr Dirk Wiechmann.

»straight wire«-teknik med uppbyggnad av en 
kompositbas för att anpassa bågfästet till bå-
gen. Den här metoden gör apparaturen betydligt 
klumpigare och bidrar till en större inverkan på 
tal och tuggfunktion och leder till en högre fre-
kvens tungirritationer [8, 9]. Det blir ibland omöj-
ligt att få plats med alla stora bågfästen anteriort 
i underkäken även vid fall med måttlig trång-
ställning. Ett annat bekymmer är insättningen 
av första bågen som kan bli en stor utmaning då 
avstånden mellan två fästen kan bli extremt små. 
Risken att fästena lossnar ökar med tjockleken 
på kompositbasen. Ju längre bort fästet kommer 
från tandens yta, desto svårare blir det också med 
torque-kontrollen och därmed möjligheterna att 
få ett tillfredsställande slutresultat. 

Den andra principen för kompensation är 
en fullständigt individuell anpassning av såväl 
bågfästen som båge. Den mycket låga profilen i 
kombination med en fullständigt anpassad båge 
som dessutom ligger i mycket nära anslutning 
till tandytan reducerar apparaturens tjocklek av-
sevärt och bidrar väsentligt till en ökad patient-
komfort jämfört med ett konventionellt lingualt 
system [8, 9]. Närheten till tandytan minskar ris-
ken för att bågfästen lossnar men ökar också av-
ståndet mellan varje bågfäste, vilket underlättar 
insättning av bågen (figur vi).

precision och torque-kontroll
Den mest avgörande skillnaden mellan konven-
tionell ortodonti och lingual ortodonti är för-
utsättningarna för en korrekt torque-kontroll. 
Konsekvenserna skiljer sig avsevärt till lin gu-
al  teknikens nackdel om detta inte kan kon-
trolleras där bristande kontroll bidrar till att 
tänderna tydligt kan uppfattas som olika långa 
(figur vii). Det finns i princip två sätt att erhålla 
full torque-kontroll; antingen genom en perfekt 
passform mellan båge och bågfäste eller genom 
överkorrigering av en underdimensionerad 
bå ge i förhållande till bågfästet. Bågfästen av 
standardkaraktär har vanligen en genomsnitt-
lig överdimensionering på 15 procent [12]. Med 
konventionell ortodontisk behandlingsteknik 
kan man trots detta uppnå reproducerbara och 
högkvalitativa behandlingsresultat, ibland med 
överkorrigeringar i finisheringsfasen. Möjlighe-
terna till en tillfredsställande kontroll med så-
dana justeringar är betydligt svårare när man ar-
betar med lingualteknik och därför krävs största 
möjliga precision mellan båge och bågfäste [13]. 
Denna precision är så avgörande att varje enskilt 
bågfäste i Incognito-systemet genomgår kvali-
tetsmätningar för att säkerställa en toleransnivå 
under 0,008 mm [14]. 

sammanfattning
Lingualteknik har tidigare begränsats till vissa 
malocklusioner och enklare bettfel. Efter infö-
randet av cad/cam-baserad design och tillverk-

Figur vi. En överkäksbåge från ocklusalytan där den vänstra illustrerar 
hur bågfästen anpassas till de anatomiska skillnaderna vid »straight 
wire«-principen. Den högra illustrationen visar det motsatta sättet att 
kompensera för skillnaderna genom en fullständigt individuell anpass-
ning. 
Publicerad med tillstånd från dr Dirk Wiechmann.

ning av ortodontisk apparatur för lingualteknik 
ökar fallbeskrivningarna på lyckade behand-
lingsresultat ständigt i alla typer av malocklu-
sioner och svårighetsgrader. Några ökade risker 
med lingualteknik jämfört med konventionell 
ortodonti finns inte [15, 16]. Individuellt utfor-
made bågfästen med exakt anpassade spår för 
bågen som även den är individanpassad innebär 
att det individuella bågfästet inte bara är platt 
utan kan också placeras i omedelbar närhet till 
tandens yta. Därigenom minskar patientens ini-
tiala besvär avsevärt. De specifika förutsättning-
arna för lingual ortodonti gör också att den cad/
cam-baserade tillverkningen möjliggör en enk-
lare hantering och ett mer predikterbart behand-
lingsresultat. Den senaste tekniska utvecklingen 
inom lingualortodontin har inte enbart förändrat 
lingualortodontin utan kommer med stor säker-
het att ge ortodontin en helt ny inriktning från 
utsidan till insidan. 

1,7 mm
  0,2 mm

1 mm

»Den mest 
avgörande 
skillnaden … 
är förutsätt-
ningarna för 
en korrekt 
torque- 
kontroll.« 
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Man bör dock alltid komma ihåg att inget en-
skilt system i sig garanterar ett lyckat behand-
lingsresultat. All framgångsrik ortodontisk be-
handling innefattar en korrekt kombination av 
riskanalys, apparaturval och patientspecifika be-
hov. Därför är det alltid behandlarens kompetens 
som slutligen avgör resultatet. 

english summarY
Changing orthodontics
Anna-Kari Hajati
Tandläkartidningen 2012; 104 (10): 66–70
The introduction of cad/cam technology in ling-
ual orthodontics offers precise finishing through 
the use of fully customized braces with high pre-
cision bracket slots as well as customized robot 
bent arch wires. It is now possible to produce a 
bracket that is not only flat but is in close pro-
ximity to the tooth surface thereby reducing the 
thickness of the bracket base thus enhancing pa-
tient comfort. By understanding the specific pro-
blems with lingual orthodontics a cad/cam based 
customization can easily and predictably treat all 

types of malocclusions at most ages. State of the 
art technology has not only changed the course 
of lingual orthodontics but may change the fu-
ture of orthodontics as a whole from labial to 
lingual.

It is important to remember that no orthodon-
tic appliance alone will offer any guarantee for 
a successful treatment outcome. All successful 
orthodontic treatment requires a correct judg-
ment of device selection from the patient’s speci-
fic needs. Therefore it is the knowledge and skills 
of the doctor that finally and always determines 
the results.

FAKTA 1. DYR BEHANDLINGSFORM

Behandling med lingual teknik är fortfarande en betyd-
ligt dyrare behandlingsform än konventionell teknik. Det 
betyder att patienten får själv betala en merkostnad på 
minst 15 000–35 000 kronor utöver kostnaden för själva 
behandlingen. Systemet täcks varken av det statliga 
tandvårdsstödet eller av landstingsfinansierad tand-
reglering. 

»… inget en-
skilt system i 
sig garante-
rar ett lyckat 
behandlings-
resultat.« 

Den finns på www.tandlakartidningen.se 
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SAmmANfATTAT Många patien-
ter har behov av benuppbyggande 
tekniker för att möjliggöra im-
plantatbehandling. Här presen-
teras en översikt av de vanligaste 
benvolyms ökande teknikerna.

 Förlust av tänder leder i varierande grad 
till nedbrytning av det alveolära benet 
samt en ökad utbredning av käkhålorna 
i den posteriora maxillan, vilket resulte-
rar i att mängden ben för integration av 

orala implantat minskar [1]. Infektioner, cystiska 
förändringar, tumörer, trauma, anatomiska vari-
anter och kongenital avsaknad av vävnad är andra 
orsaker till att man kan hamna i en situation med 
inadekvat benmängd för implantat i både över- 
och underkäken. Många patienter har därför ett 
behov av benuppbyggande tekniker för att möj-
liggöra implantatbehandling. 

Målet med en implantatbehandling är i första 
hand att ersätta förlorade tänder för att återställa 
en god bettfunktion. Därtill finns det en glidande 
skala av estetiska mål vilka beror på patientens 
önskemål, på den behandlande tandläkarens be-

handlingsfilosofi och utbildning samt på de biolo-
giska eller ekonomiska förutsättningarna att möta 
dessa krav. På ena änden av skalan har vi situatio-
nen där implantat sätts när det inte finns tillräck-
ligt med ben för att möjliggöra installation och 
inläkning av implantat för förankring av en bro. 
I den andra änden av skalan hittar vi situationer 
där man använder vävnadsuppbyggande tekniker 
med mål att återställa den ursprungliga morfolo-
gin, även om detta inte behövs för osseointegra-
tion. Detta innebär att uppfattningen om behovet 
av benuppbyggnad varierar beroende var på ska-
lan man befinner sig. Där en behandlare uppfattar 
en terapi som självklar kan en annan se det som 
överterapi. Det finns även geografiska skillnader 
där vi i Skandinavien är tämligen konservativa 
medan benuppbyggande tekniker ofta används i 
resten av världen. Detta gör det svårt att fastställa 
riktlinjer när man ska utföra benuppbyggande te-
rapier i samband med implantatbehandling. Den 
vetenskapliga litteraturen är också sparsam när 
det gäller systematiska genomgångar av behand-
lingsalternativen: Systematic reviews och Rando-
mised Controlled Trials (rct).

Hur mycket ben som krävs för ett fullgott resul-
tat är inte helt klarlagt. De kortaste implantaten 
är cirka 7 till 8 mm långa med en diameter av 3,5 
till 4 mm. Rent kirurgiskt skulle man kunna sätta 
ett implantat utan blottade gängor i en benvolym 
som är cirka 5 x 7 mm. Ur en protetisk synvinkel 
kan detta vara olämpligt biomekaniskt och este-
tiskt. Baserat på långtidsuppföljningar av fram-
för allt maskinbearbetade Brånemarks implantat, 
verkar det som om implantat kortare än 10 mm är 
mindre lyckosamma än längre implantat, vilket 
också är en utbredd uppfattning. Senare uppfölj-
ningsstudier har visat på liknande resultat med 
långa såväl som korta implantat [2]. Detta kan 
bero på att vi sedan ett tiotal år använder ytmo-
difierade implantat med bättre inläkningsegen-
skaper och att klinikerna generellt sett är bättre 
biomekaniskt skolade. Dock är litteraturen mot-
sägelsefull när det gäller överlevnaden för korta 
implantat i maxillans posteriora delar. Patienter 
med resorberade käkar där benvolymen under-
stiger ovan nämnda 5 x 7 mm ställer i dag även de 
krav på fasta protetiska lösningar. Nedan följer 
en översikt av de vanligaste benvolymsökande 
behandlingsteknikerna.
 
en översikt av benuppbyggande tekniker  
och kliniska resultat
 
Tagning av autologt ben
Beroende på områdets omfattning kan ett ben-
transplantat tas intraoralt eller extraoralt. Vid ett 
begränsat ingrepp för en- eller flertandslucka i 
den partiellt betandade patienten, hämtas trans-
plantatet vanligen från ramus mandibulae (figur 
i) eller mellan de båda foramen mentale (figur ii) 
med fissurborr eller bensåg under lokalanestesi. 
Benbiten som till största del består av kortikalt 
ben kan användas som ett block eller malas för 
packning på kristan, i defekter och i sinus maxill-
aris. Morbiditetsstudier har visat att patienterna 
i allmänhet har mindre besvär efter bentagning 
från ramus jämfört med hakan [1].

Andra mindre invasiva tekniker för att få till-
gång till bentransplantat är att samla benpartik-
lar i ett filter under borrning i närliggande ben 

Figur I. Bentagning från ramus mandibu-
lae. (a) Friläggning. (b) Efter preparation. 
(c) Benbit som kan användas hel eller mald 
efter losstagning med osteotom.

a b c

Figur II. Bentag-
ning från symphy-
sis mandible.  
(a) Friläggning och 
(b) preparation av 
benblock.

ba

Figur III. (a) Uppsamling av benspån 
med ett benfilter under preparation 
av implantatsäten. (b) Ben spån.

Figur IV. (a) Ben-
tagning från höft-
kammen. (b) Ben-
block som kan delas 
eller malas.

(figur iii) eller genom avskrapning av benytorna 
med särskilda benhyvlar eller skrapor.

För större rekonstruktioner används ben från 
höftkammen (figur iv). Beroende på bentag-
ningsteknik kan man få block som består av både 
kortikalt och trabekulärt ben till olika grader. Det 
kortikala benet anses mer resistent mot postope-
rativ resorption än det mjuka trabekulära benet 
och används vanligen för uppbyggnad, medan 
det trabekulära benet används för att packa mel-
lan benblocken och som inlägg i sinus maxillaris 
och näsgolvet. Detta ingrepp görs i allmänhet 
i narkos på inneliggande patient. En korrekt 
atraumatisk bentagning leder i dag i allmänhet 
till få postoperativa komplikationer. Det är dock 
viktigt att kirurgen är väl förtrogen med den lo-
kala anatomin för att förhindra störning av mus-
kelfästen och nervfunktion i området [1]. 

a

a

b b
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SAmmANfATTATfATTATf  Många patien-
ter har behov av benuppbyggande 
tekniker för att möjliggöra im-
plantatbehandling. Här presen-
teras en översikt av de vanligaste 
benvolymsökande teknikerna.

 Förlust av tänder leder i varierande grad 
till nedbrytning av det alveolära benet 
samt en ökad utbredning av käkhålorna 
i den posteriora maxillan, vilket resulte-
rar i att mängden ben för integration av 

orala implantat minskar [1]. Infektioner, cystiska 
förändringar, tumörer, trauma, anatomiska vari-
anter och kongenital avsaknad av vävnad är andra 
orsaker till att man kan hamna i en situation med 
inadekvat benmängd för implantat i både över- 
och underkäken. Många patienter har därför ett 
behov av benuppbyggande tekniker för att möj-
liggöra implantatbehandling. 

Målet med en implantatbehandling är i första 
hand att ersätta förlorade tänder för att återställa 
en god bettfunktion. Därtill finns det en glidande 
skala av estetiska mål vilka beror på patientens 
önskemål, på den behandlande tandläkarens be-

handlingsfilosofi och utbildning samt på de biolo
giska eller ekonomiska förutsättningarna att möta 
dessa krav. På ena änden av skalan har vi situatio
nen där implantat sätts när det inte finns tillräck
ligt med ben för att möjliggöra installation och 
inläkning av implantat för förankring av en bro. 
I den andra änden av skalan hittar vi situationer 
där man använder vävnadsuppbyggande tekniker 
med mål att återställa den ursprungliga morfolo
gin, även om detta inte behövs för osseointegra
tion. Detta innebär att uppfattningen om behovet 
av benuppbyggnad varierar beroende var på ska
lan man befinner sig. Där en behandlare uppfattar 
en terapi som självklar kan en annan se det som 
överterapi. Det finns även geografiska skillnader 
där vi i Skandinavien är tämligen konservativa 
medan benuppbyggande tekniker ofta används i 
resten av världen. Detta gör det svårt att fastställa 
riktlinjer när man ska utföra benuppbyggande te
rapier i samband med implantatbehandling. Den 
vetenskapliga litteraturen är också sparsam när 
det gäller systematiska genomgångar av behand
lingsalternativen: 
mised Controlled Trials (
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  Tanden är en mycket speciell struktur, 
väl bevarad genom evolutionen och 
resultatet av ett delikat samarbete 
mellan ektoderm och mesenkym. En 
gång bildad har tanden ingen förmå-

ga till förändring. De höggradigt specifika och 
statiska egenskaperna hos en färdigbildad tand 
gör den känslig för störningar som kan drabba ett 
barn under tandutvecklingsperioden. Avvikande 
kron- och rotbildning, makro- och mikrodonti, 
defekter i emalj och dentin liksom övertal, un-
dertal och natala tänder är alla exempel på stör-
ningar i tandbildningen. Genetiska störningar, 
metaboliska sjukdomar, brister i nutritionen och 
medikamenter är exempel på orsaker till stör-
ningar i tandbildningen [1].

Det är vanligt med mineraliseringsstörd emalj. 
Cirka hälften av befolkningen boende i ett om-
råde med låg fluorhalt har visat sig ha minst en 
tand med mineraliseringsstörning [2]. Fluorhal-
ten i vattnet påverkar prevalensen betydligt.

Tänder med mineraliseringsstörningar ställer 
ofta till med problem för såväl patient som be-
handlare. De estetiska problemen kan vara stora. 
Tänderna kan också falla sönder, isa och vara 
svåra att bedöva. Fyllningar behöver ofta göras 
om och inte sällan utvecklar patienterna tand-
vårdsrädsla [3].

Tandutvecklingen och emaljbildning
De första tecknen på en tand i utveckling ser man 
i andra fostermånaden. Epitelet i munhålan för-
tjockas och växer ner i underliggande mesenkym 
(embryonal bindväv). Genom en intrikat kom-
munikation med signalmolekyler mellan epitel-
cellerna och tandmesenkymet bildas en tand. 
De emaljbildande cellerna, ameloblasterna, är av 
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ektodermalt ursprung medan dentin, rot och pul-
pa har sitt ursprung i ekto-mesenkymal vävnad.

Emaljen är kroppens hårdaste vävnad och den 
enda hårdvävnad i kroppen som är av epitelialt 
ursprung. Som vävnad är den också unik efter-
som den när den är bildad förlorar kontakt med 
levande celler och kan därför aldrig repareras el-
ler remodelleras.

Emaljen är uppbyggd av emaljprismor, som 
består av buntar med mycket tätt packade och 
väl organiserade hydroxidapatitkristaller. Varje 
prisma har bildats av fyra ameloblaster. Prismor-
na är orienterade från emalj-dentin-gränsen mot 
emaljytan. Det yttersta skiktet består av så kallad 
aprismatisk emalj. 

Bildningen av emalj kan grovt delas in i tre fa-
ser: 
1. Matrixbildning när emaljproteinerna, till ex-

empel Amelogeniner, produceras och emaljen 
byggs upp till sin slutliga form och tjocklek. 

2. Mineralisering, när den utsöndrade matrixen 
så gott som omedelbart mineraliseras till cirka 
30 procent.

3. Mognadsfasen, när den slutliga mineralisatio-
nen äger rum. 
Mognadsfasen börjar när emaljen nått sin slut-

liga tjocklek på det aktuella stället och innebär 
bland annat att emaljproteinerna försvinner. Fas 
1 och 2 benämns ofta sekretionsfasen och fas 3 
maturationsfasen. Beskrivningen är en förenk-
ling och senare studier tyder på att mognadsfa-
sen kan delas in i ytterligare faser. Den mogna 
emaljen består av 96 procent mineraler, huvud-
sakligen hydroxidapatit, och 4 procent vatten 
och organiskt material.

Retzius striae är inkrementlinjer, tillväxtlinjer, 
i emalj. På emaljytan syns de som räfflor, peri-

kymata (figur i) och är resultatet av stopp eller 
inbromsning av prismornas tillväxt. På tvärsnitt 
syns de som koncentriska ringar, på längdsnitt 
som en serie linjer. Man kan likna dem med års-
ringar hos ett träd och de är resultatet av den pe-
riodiska tillväxten av emaljen [4].

Tandutvecklingen pågår under lång tid med 
början i andra fostermånaden, när de primära 
incisiverna påbörjar sin differentiering, till cirka 
18-årsåldern när visdomständerna erupterar. 
Data rörande kronologin för tändernas utveck-
ling och mineralisering grundar sig på en klas-
sisk studie från 1941 [5]. De primära incisiverna 
börjar mineraliseras under början av gravidite-
tens andra trimester. Den första permanenta tan-
den som utvecklas är sexårstanden. Den initieras 
i fjärde fostermånaden och kronans mineralise-
ring påbörjas vid födelsen och avslutas vid cirka 
tre års ålder. Varaktigheten av mognadsstadierna 
är dock till stor del okänd och de individuella va-
riationerna är sannolikt stora [6].

Störningar i emaljbildningen
En störning som drabbar de emaljbildande cel-
lerna, ameloblasterna, under deras sekretions- 
och/eller mineralisationsfas kan ge upphov till 
en bestående defekt. Är störningen lokal till sin 
karaktär drabbar den enstaka tänder eller en 
grupp granntänder (figur ii). Är störningen ge-

SAmmANfATTAT Mineraliseringsstörningar i emaljen är 
vanligt och ställer ofta till med stora problem för såväl pa-
tient som behandlare. Inte sällan behöver fyllningar göras 
om och patienterna riskerar att utveckla tandvårdsrädsla. 
Goda kunskaper samt tidig diagnostik och terapiplanering 
är viktigt för att ge patienten bästa tänkbara vård. Figur I. Perikymata, horisontella tillväxtlinjer i 

emalj.

Figur II. 11, 21 hypoplasier och opaciteter. Tolvårig 
pojke vars mjölktänder intruderades vid cirka 20 
månaders ålder. Notera skillnaden på graden av ska-
da på de incisala delarna där emaljen var i mognads-
fasen jämfört med de cervikala delarna där emaljen 
var i sekretionsfasen vid tidpunkten för traumat.

Figur III. MIH 
a) Fjortonårig pojke 
där alla incisiver 
förutom 42 och även 
hörntändernas kusp-
toppar uppvisar väl-
avgränsade opaciteter 
av varierande storlek 
och färg. 
b–d) Sexårständer 
med varierande grad 
av MIH från lindrig till 
grav.

nerell men under en begränsad tidsperiod (kro-
nologisk störning) drabbas den del av tanden som 
mineraliseras vid tidpunkten för störningen (fi-
gur iii). Generell icke-kronologisk störning har 
oftast genetiskt ursprung och drabbar tändernas 
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