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Det övergripande målet för avhandlingen har 
varit att studera några aspekter av läkning av 
dentin. Vid mycket djupa kariesangrepp där 
dentinet förstörts och pulpan därmed blottats, 
rotbehandlas ofta tanden, vilket i många fall 
betyder att relativt frisk pulpavävnad tas bort. 
Under 2010 rapporterades nästan en kvarts 
miljon rotbehandlingar till Försäkringskassan, 
vilket innebär att ansenliga resurser läggs på 
denna invasiva behandling. Kanske kan djupare 
kunskaper om dentinets läkningsförmåga leda 
till att andra mindre invasiva och kostsamma 
behandlingsmetoder än rotbehandlingar skulle 
kunna användas vid en del mycket djupa kari-
esangrepp. 

barriÄrFUNKtioN
Kroppens ytor har barriärfunktioner som skydd 
mot skadliga ämnen. I tanden svarar pulpans yt-
tersta cell-lager för en viktig del i barriärfunk-
tionen. Dessa celler, odontoblasterna, bildar 
dentinet och förefaller spela en central roll i de 
skyddsmekanismer som tanden har. Även om 
bulken av mikroorganismer i ett kariesangrepp 
befinner sig en bit från pulpan, kan bakteriepro-
dukter nå pulpan genom den tintubuli. 
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  AUTOREFERAT Emdogain®Gel 
initierar dentinbildning, men inte 
i en struktur som kan utgöra en 
barriär. Det förefaller också som om 
bakterier i olika grad kan påverka 
odontoblasternas förmåga att upp-
rätthålla en dentinbarriär.

� kontrollera utflödet och sammansättningen av 
dentinvätskan

� bilda peritubulärt och tertiärt dentin
� reglera det inflammatoriska och immunolo-

giska svaret i pulpan.
Punkterna ovan kan alla ses som försvarsre-

aktioner för att upprätthålla barriären gentemot 
mikroorganismer i munhålan. 

SKadad barriÄr
Under ett djupt kariesangrepp kan odontoblas-
terna skadas och förloras. Odontoblasterna är 
post-mitotiska och kan därför inte genomgå cell-
delning för att ersätta förlorade celler. Post-mito-
tiska celler som förlorats i till exempel hjärta och 
hjärna leder till en irreversibel funktionsförlust. 
Under vissa omständigheter verkar dock pulpan 
ha förmåga att reparera hårdvävnadsbarriären 
genom rekrytering av pulpala stamceller som er-
sätter odontoblaster och bildar hårdvävnad på ett 
sådant sätt att vävnadsdöd och därmed invasion 
av mikroorganismer undviks. Det finns emeller-
tid långtidsstudier av pulpaöverkappningar som 
tyder på att den reparerade hårdvävnadens bar-
riärfunktion är bristfällig och att den inte kan stå 
emot ny mikrobiell belastning då den koronala 
fyllningen inte längre sluter tätt. Det är därför 
angeläget att fördjupa vår kunskap om dentinets 
förmåga att läka efter pulpaöverkappningar.

delarbete i
Pulpaöverkappning är en behandling som an-
vänds när pulpan blivit blottad med målet att bi-
behålla pulpans vitalitet och funktion. Faktorer 
som påverkar hårdvävnadsbildningen vid pul-
paöverkappningar har studerats i en systematisk 
litteraturöversikt. I avhandlingen har drygt 40 
artiklar inkluderats, men flertalet artiklar var av 
en sådan vetenskaplig kvalitet att de bedömdes 
ha ett lågt bevisvärde. De flesta studier är utförda 
på friska tänder, utan några kariesskador, vilket 
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gör att resultaten är svåra att överföra till det kli-
niska scenariot med pulpa exponerad på grund 
av karies. Baserat på det begränsade vetenskap-
liga stödet visade resultaten att kalciumhydrox-
idbaserade material, men inte bondingmaterial, 
ger en hårdvävnadsbildning som täcker pul-
pasåret då de används som överkappningsma-
terial. Det finns inget vetenskapligt stöd för att 
kunna fastslå att mineraltrioxidaggregat (mta) 
skulle ge mer hårdvävnadsbildning jämfört med 
kalciumhydroxidbaserade material.

delarbete ii och iii
Emdogain®Gel (Biora ab, Malmö) (emd-gel) som 
normalt används vid behandling av parodontit, 
innehåller amelogenin som man vet är inblandat 
i processen då dentinet börjar bildas under tand-
utvecklingen. Man tror att amelogeninet påver-
kar celler att bilda tillväxtfaktorer som i sin tur 
påverkar läkningsförloppet med hårdvävnads-
bildning. 

emd-gel utvärderades i en klinisk studie med 
syfte att studera hårdvävnadsbildningen vid ex-
perimentella pulpaöverkappningar. Studien ut-
fördes på nio par tänder som skulle extraheras 
som ett led i en ortodontibehandling. Efter tolv 
veckor extraherades, preparerades och serie-
snittades tänderna. I ljusmikroskop konstatera-
des att en större mängd hårdvävnad bildats efter 

appliceringen av emd-gel (figur i) jämfört med 
kontrollen som bestod av kalciumhydroxidpasta 
(figur ii). Vi jämförde även de eventuella symtom 
eller obehag som patienterna upplevde efter att 
pulpaöverkappningen utförts, och kunde konsta-
tera att lätta symtom var vanligt förekommande 
från de tänder som överkappats med kalciumhy-
droxid. Graden av pulpainflammation som sågs 
i snitten korrelerade inte med de lättare symto-
men, flera tänder som givit lättare symtom var 
inflammationsfria, vilket tyder på att lättare sym-
tom i flera veckor efter pulpaöverkappning som 
utförts vid till exempel trauma, inte är tecken på 
att behandlingen misslyckats.

Det ultimata målet för läkning är att återställa 
både arkitektur och funktion av en skadad väv-
nad och därför bör en skada i dentinbarriären 
läka med hårdvävnad som faktiskt liknar denti-
net med de skyddsmekanismer som det har. Ge-
nom att göra immunohistokemi på de snittade 
tänderna från delarbete ii och använda markö-
rer för dentin kunde hårdvävnaden karaktärise-
ras som att vara likt det ursprungliga dentinet, 
både i tänderna som pulpaöverkappats med 
emd-gel och med kalciumhydroxidpasta. Även 
om hårdvävnaden i tänderna som behandlats 
med emd-gel var omfattande, bildades den inte 
i en struktur som skulle kunna utgöra en fysisk 
barriär. 

delarbete iv
Under ett kariesangrepp bör odontoblasterna 
svara på närvaro av bakterier med försvarsreak-
tioner såsom bildande av nytt dentin, men kvali-
teten på det nybildade dentinet verkar ibland bli 
sämre än det ursprungliga dentinet. Produkter 
från bakterier, dels tagna från ett djupt kariesan-

Figur i
Tänder där man tolv veckor tidigare gjort 
partiell pulpotomi och överkappat med emd-gel. 
Hårdvävnad har bildats i öar och utmed den 
preparerade kaviteten ovan den ursprungliga 
sårytan. Färgat med haematoxylin och eosin.

Figur ii
Tand där man tolv 
veckor tidigare gjort 
partiell pulpotomi 
och överkappat med 
kalciumhydroxid-
pasta. Hårdvävnaden 
har bildat en brygga 
över pulpasåret. Fär-
gat med haematoxy-
lin och eosin.

»… även om hårdvävnaden i tänderna som behandlats 
med EMD-gel var omfattande, bildades den inte i en 
struktur som skulle kunna utgöra en fysisk barriär.« 
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Figur iii
Odontoblasternas produktion av kollagen i 
påverkades i olika grad av bakterieprodukter 
från Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus casei 
och Shuttleworthia satelles (isolat från ett djupt 
kariesangrepp) och Enterococcus faecalis (isolat 
från en infekterad rotkanal). Absorbansvärden från 
eLiSA-analysen ses här som procent av kontrollen 
(100 procent). Högre värden än 100 procent 
representerar en ökning och värden lägre än 100 
procent en minskning i kollagenproduktion. Värdena 
som presenteras är medel procent ± SE av värden 
från tre separata försök (** = p < 0,001).
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grepp men även från Enterococcus faecalis samt 
de kända bakterietoxinerna LPS och Lta, använ-
des för att studera dess effekter på odontoblast-
liknande cellers aktivitet och förmåga att bilda 
kollagen typ i, som är den huvudsakliga bestånds-
delen i predentin. Odontoblastliknande celler 
odlades och utsattes för olika bakterieprodukter 
under tre dygn. Aktiviteten bedömdes genom en 
mtt-assay* och cellernas kollagenproduktion 
bedömdes med hjälp av eLiSa**. Vissa bakterier 
hade en negativ påverkan på odontoblasternas 
aktivitet och bakteriernas effekt på kollagen-
produktionen varierade (figur iii), vilket skulle 
kunna tyda på att olika bakterier kan ha en direkt 
och varierad effekt på odontoblasternas förmåga 
att upprätthålla dentinets barriärfunktion. 

KoNKlUSioNer
Kalciumhydroxidbaserade material, men inte 
bondingmaterial, ger en hårdvävnadsbildning 

som täcker pulpasåret då de används som pulpa-
överkappningsmaterial. Pulpaöverkappning med 
Emdogain®Gel initierar dentinbildning, men inte 
i en struktur som skulle kunna utgöra en barriär 
och det förefaller som om bakterier i olika grad 
kan påverka odontoblasternas förmåga att repa-
rera en dentinbarriär.
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➤ Att restaurera en tand är en vardagsrutin inom 

tandvården som sällan eller aldrig ifrågasätts. Att 

ifrågasätta, skulle beröra själva kärnan inom yr-

ket. Inom professionen reflekterar vi sällan kri-

tiskt över begreppet »drilling and filling«. Men 

det gör andra; I en ledare i The Lancet 2009 [1] 

beskrevs den odontologiska professionen på föl-

jande sätt: »Dentists have also taken little inte-

rest in oral health, preferring to treat rather than 

prevent oral disease.« En månad senare provoce-

rade British Dental Journal [2] sina läsare genom 

att fråga om oral hälsa och tandvård var fören-

liga. Och nu publicerar vi en serie av artiklar som 

fokuserar på restauration av en tand. Är detta 

rent vansinne?Nej, det är det inte. Att restaurera eller icke 

restaurera är ett kliniskt beslut som vi tar flera 

gånger varje dag, och som får livslånga följder 

för patienterna. Ibland kan restaurationen vara 

ett steg för att främja oral hälsa, då som ett kom-

plement till orsaksinriktad och förebyggande be-

handling. I de nordiska länderna håller vi i dag 

såklart inte med uttalandena i nämnda ledare, ef-

tersom tonvikten på förebyggande åtgärder och 

att inte restaurera tidiga kariesskador hos oss har 

lett till en dramatisk minskning av kariespreva-

lensen. Restaurering av kariesskador är självfal-

let fortfarande en viktig behandling och adhesiva 

fyllningsmaterial har skapat förutsättningar för 

mindre invasiv reparativ vård som torde öka den 

mekaniska hållbarheten hos både tand och fyll-

ning.
De separata artiklarna i denna serie kommer 

att följa nedanstående resonemang (figur i):

Dan Ericsonprof, avd för cariologi, Odontologiska fakulteten, Malmö universitet, Sverige
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Efter att ha diagnostiserat kariesrisk eller kari-

esskador hos en patient måste vi ta ett beslut om 

behandling. Den kan omfatta orsaksinriktad och 

förebyggande behandling, restauration eller till 

och med extraktion. En naturlig utgångspunkt 

i en serie artiklar om tandrestaurationer är be-

slutsfattande och analys av konsekvenserna av 

att restaurera kontra konsekvenserna av att inte 

restaurera, med speciell hänsyn till icke-invasiv 

behandling. Då ett beslut att restaurera är fat-

tat, kommer fokus att ligga på preparation av en 

kavitet som passar det aktuella fyllningsmateria-

let, och helst även till kariesskadan, emalj- och 

dentinbonding samt materialegenskaper. Kli-

niska rutiner för att uppnå optimal fyllnings-

kvalitet kommer att vara ett centralt ämne, och 

restauration av rotkaries hos äldre kommer att få 

särskild uppmärksamhet. Slutligen, och kanske 

mest relevant, kommer fyllningens överlevnad 

i munnen att analyseras och diskuteras. Denna 

serie av artiklar omfattar inte behandling och fö-

rebyggande av dentala erosioner eller bett med 

omfattande slitage som kan kräva särskilda be-

handlingsmetoder.Vi vet alla att en frisk, icke restaurerad tand är 

att föredra och att metoder för att bibehålla en 

frisk tand frisk finns tillgängliga. Vi vet också att 

vi inte lyckas förebygga och stoppa karies hos alla 

våra patienter. Reparativ behandling är alltså att 

ta till, när allt annat har misslyckats. När väl ett 

beslut att laga är taget, är det av stor betydelse att 

patientkooperation och kvaliteten på fyllningen 

blir optimala för att maximera tandens och fyll-

ningens livslängd

NordISKT TEmA 2011Att restaurera en tand
– är det bra medicin? 

Figur I. Fokus och begräns-
ningar i temat »Att restaurera 
en tand«. Diagnostik och risk-
bedömning är viktiga områden 
som bara delvis berörs inom 
detta tema. Termerna »icke-
invasiv« och »icke-operativ« 
används båda, men har samma 
innebörd.
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Några reflektioner kring karies, fyllningstek-

nik och livslängd hos fyllningar kan komma väl 

till pass när man funderar på huruvida fyllningar 

är bra medicin vid behandling av karies.
Om fyllningar och deras överlevnad:

n Anledningen till att utföra den första fyllning-

en i en tand är karies. Nästa gång är det oftast 

sekundär karies (figur ii) [3, 4, 5, 6].

n Vid preparation av klass ii-kaviteter (då grann-

tandsskydd inte används), blir den intilliggan-

de tandytan skadad i cirka två tredjedelar av 

fallen. Om tandytan är frisk från början dubb-

leras kariesrisken vid en skada jämfört med om 

ytan inte skadas vid preparationen [7].

n En fyllning har ingen påverkan på utveck-

lingen av primär eller sekundär karies [8], och 

patienter med förhöjd kariesrisk förlorar sina 

fyllningar i snabbare takt [6].
n Fyllningars livslängd är begränsad. Hälften av 

tuggbelastade kompositfyllningar ersätts efter 

cirka fem till sju år [9, 10]: Begreppet »perma-

nenta fyllningar« existerar inte.
n Tandläkare spenderar merparten av sin kli-

niska tid till att behandla tidigare restaurerade 

tänder [11].
Om progressionshastighet hos karies  

och icke-invasiv behandling:
n Karies utvecklas i allmänhet ganska långsamt 

[12, 13] och vi har tämligen lång tid på oss att 

stoppa progressionen och minska kariesrisken 

[14].
n Förebyggande åtgärder kan minska kariesinci-

densen [15].
Om vikten av fyllningsmaterial:

n Historiska data visar att fyllningar i amalgam 

normalt kan ha betydligt bättre livslängd än 

komposit [10]. Det har skett en betydande ut-

veckling av tandfärgade material och tillhö-

rande tekniker. Användningen av amalgam är 

nu mycket begränsad, och formellt förbjuden i 

Danmark, Sverige och Norge.
n Materialval och bindningstekniker har mindre 

inverkan på fyllningars överlevnad än egen-

skaper hos patient och operatör [6, 16]. För 

klass v-kaviteter gjorda på andra indikationer 

än karies, har man emellertid nyligen påvisat 

ett samband mellan bindningsstyrkor mätt in 

vitro och klinisk överlevnad av restaurationer 

[17].

Att restaurera en tand är ibland ett nödvändigt 

förfarande och därmed en ingrediens i »god 

medicin«, förutsatt att vi kontrollerar sjukdo-

men och gör en adekvat restauration. Nu när allt 

detta är klart, kan det vara dags att njuta av den 

första artikeln under detta tema »Att restaurera 

en tand«.  Trevlig läsning!
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Figur II. Orsaker till fyllningsterapi [6].
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*mTT-assay används för 
att mäta cellers aktivitet 
genom att det sker en 
reduktion av ett färg-
ämne i aktiva mitokon-
drier, färgförändringen 
kan sedan detekteras. 
Metoden används också 
som ett mått på cellernas 
viabilitet.

**eLiSA (Enzyme-Linked 
ImmunoSorbent Assay) 
används för att detek-
tera och kvantifiera en 
substans med hjälp av en 
antikropp.




