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Implantat används i dag med goda resultat för att 
ersätta förlorade tänder. Implantatens ytor har 
utvecklats med åren från att vara släta till mått-
ligt råa. De nya råare ytorna har uppvisat högre 
lyckandefrekvens framför allt vid kliniskt utma-
nande fall, såsom patienter med sämre benkvali-
tet eller benmängd. Strålbehandling mot ansikte 
och hals, medicinering och sjukdom är bara någ-
ra exempel på faktorer som försämrar benbild-
ningsförmågan. 

Utökade behandlingsområden och ökade 
krav på implantatprestation har gett upphov 
till mångårig forskning som lett fram till de mo-
derna implantatytorna. Utvecklingen fortsätter 
alltjämt och experiment med nya implantatytor 
som är laddade med benstimulerande biomole-
kyler har genomförts. 

Denna avhandling har studerat proteinet la-
minin-1, som har uppvisat benstimulerande 
egenskaper i cellodlingar. Vår hypotes har varit 
att implantat belagda med proteinet laminin-1 
skulle kunna öka benbildningen och förbättra 
implantatens stabilitet. 

DELARBETE I
Proteinets förmåga att fästa vid titandiskar utsat-
ta för olika ytbehandlingar har utvärderats i en 
lösning som simulerar det initiala benbildnings-
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stadiet. Mängden kalciumfosfat som påverkar 
utfällning räknas som mått på benstimulerings-
förmågan. Resultaten har visat att mängden la-
minin-1 som fäster vid de olika ytorna är jämför-
bar, vilket tyder på god fästförmåga av proteinet 
[I]. 

DELARBETE II
Den grupp titandiskar som påverkade utfällning 
med kalciumfosfat mest var den som hade sänkts 
ner i en stark alkalisk lösning och därefter hettats 
upp. Dessutom observerades att blästrade titan-
diskar som var belagda med laminin-1 påverkade 
utfällningen med kalciumfosfat mer än icke-be-
lagda blästrade diskar [II]. 

DELARBETE III
Vår teori utvärderades i djurstudier som innefat-
tade kaniner och råttor. I den första kaninstudien 
[III] opererades proteinbelagda implantat gjorda 
av hydroxylapatit in i skenbenet. Implantaten var 
mycket släta för att undvika att proteineffekten 
skulle överskuggas av ytråhetens effekt. Efter två 
och fyra veckor utvärderades benmängden runt 
implantaten med histologi och datortomografi. 
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  AUTOREFERAT Tandimplantat som 
belagts med ett kroppseget protein, 
laminin-1, verkar ha en positiv 
effekt på produktionen av ben, 
visar denna avhandling. Det skulle 
kunna öka förutsättningarna för 
ett lyckat behandlingsresultat hos 
patienter med reducerad förmåga 
att bilda ben. 
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Trots att proteinbelagda implantat uppvisade en 
positiv trend för bentillväxt, kunde inga statis-
tiskt signifikanta skillnader konstateras. 

DELARBETE IV
I den andra kaninstudien [IV] utvärderade vi ef-
fekten av laminin-1 på svarvade samt alkali- och 
värmebehandlade implantat efter två och fyra 
veckor. Benbildningsförmågan utvärderades 
med histologi, datortomografi, urvridningsmot-
stånd och elasticitetstest i kringliggande benet. 
Histologin visade att svarvade implantat belagda 
med protein hade högst urvridningsmotstånd 
samt att störst mängd nytt ben hade bildats i kon-
takt med dessa implantat efter två veckor. Benet 
kring dessa implantat var dock inte hårdare. Da-
tortomografin kunde följa trenderna som uppvi-
sades av histologin, men ingen statistiskt säker-
ställd skillnad kunde påvisas. 

DELARBETE V
I råttstudien [V] jämfördes proteinbelagda med 
icke-belagda svarvade implantat med avseende 
på histologi och uttryck av gener som är aktiva 
vid benproduktion, bennedbrytning och inflam-
mation. Tidpunkterna för utvärdering var efter 
3, 7 och 21 dagar. Resultaten visade att laminin-1 
stimulerade uttrycket av benbildande gener och 
sänkte uttrycket av vissa gener som är relaterade 
till bennedbrytning och inflammation efter sju 
dagar. Den histologiska utvärderingen kunde 
dock inte detektera dessa skillnader.

KONKLUSION
Våra resultat tyder på att proteinet laminin-1 
kan förbättra benresponsen beroende på det un-

derliggande ytskiktets komposition och ytråhet. 
Eftersom proteinbeläggningen verkar vara mest 
aktiv i början av läkningen, kan valet av metod 
och tidpunkt påverka utvärderingsresultatet. 

Fortsättningsvis kan våra implantat utvärde-
ras i experimentella modeller där djur har fått 
försämrad benbildningsförmåga på grund av 
strålning eller ovariektomi. I den kliniska situa-
tionen kan det möjligen vara relevant att lami-
ninbelagda svarvade implantat dels kan tillföra 
ökad benbildningskapacitet under den initiala 
läkningstiden, dels underlätta rengöringsproce-
duren i händelse av infektion kring implantat, 
det vill säga vid peri-implantit.

Den finns på www.tandlakartidningen.se 
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TEMA: pATiEnTEr MEd nEdsATT hälsA

 B akgrunden för ett möjligt samband 

mellan hjärt–kärlsjukdom (hks) och 

marginal parodontit är aktuell kun

skap att ischemisk hjärtsjukdom (ihs), 

som beror på förkalkningsprocesser i 

koronarartärerna, är en sjukdom vars utveckling 

har en betydande inflammatorisk komponent. 

Vid ihs sker förkalkningsprocesser i ateroma

tösa plack, och sjukdomsutvecklingen beror på 

om detta plack är stabilt eller instabilt. Hos in

stabila plack kan plackens vägg brista (figur i), 

och speciellt trombocyter och leukocyter kan 

tränga in genom kärlväggen och bilda en ocklu

derande tromb varvid en del av hjärtmuskulatu

ren blir ischemisk. Därmed bildas en infarkt. Det 

instabila placket karaktäriseras av förstoring av 

lipidkärnan och uttunning av väggen med dys

funktion i endotelcellerna, som spelar en central 

roll i sjukdomsutvecklingen. De processer som 

kan leda till instabila plack kan stimuleras av 

inflammation. Denna inflammation kan tänkas 

förmedlad av inflammationsmediatorer, cytoki

ner, som syntetiseras på stället eller förs dit ef

ter syntes vid inflammationsprocesser på andra 

ställen i organismen. Inflammation i parodontiet 

kan därmed tänkas bidra till destabilisering av 

det ateromatösa placket genom påverkan av en

dotelcellerna och genom frisättning av cytokiner 

från inflammationsprocessen i de parodontala 

vävnaderna till blodbanan. Dessutom kan bak

teriemi som en följd av inflammation i parodon

Sambandet mellan 

marginal parodontit  

och hjärt–kärlsjukdom
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sammanfattat Under flera år har 

en betydande del av den parodontologiska 

forskningen varit riktad mot de möjliga 

sambanden med en rad sjukdomar, bland 

annat hjärt–kärlsjukdom (HKS). Eftersom 

man tidigare tagit upp detta samband 

i de nordiska tandläkartidningarna [1] 

fokuserar vi i denna artikel på de senaste 

resultaten inom detta område.

tiet [3] innebära att orala bakterier binder sig till 

det ateromatösa placket, där de kan initiera och 

driva inflammationsprocessen.

Andra möjligheter till påverkan av patogene

sen vid ihs är förändring av lipidmetabolismen 

som följd av parodontal inflammation.

påverkan av endotelcellerna

En av de mest överraskande studierna i detta 

sammanhang publicerades av Tonetti och med

arbetare 2007 [4]. Studien visade att parodontal 

behandling medförde förbättring av den endo

telcellstyrda kärldilatationen. Sex månader ef

ter en parodontal behandling skedde en signi

fikant förbättring av endotelfunktionen, mätt 

som flödesmedierad kärldilatation i armartären. 

Studien visade emellertid också att parodontal 

behandling ledde till en tydlig aktivering av in

flammationsmediatorer och försämrad endotel

funktion 24 timmar efter ingreppet. Den kliniska 

betydelsen av dessa fynd är ännu oklar. Under

sökningen tydde således på att marginal par

odontit medförde endotelial dysfunktion, vilken, 

som tidigare nämnts, är en viktig komponent vid 

ihs. I förlängningen av detta har Ghorbani och 

medarbetare just redovisat att endotelcellstyrd 

kärlkontraktion i koronarkärl från råttor blir 

känsligare för kärlkontraherande substans ef

ter inkubering med lipopolysackarid (lps) från 

Porphyromonas gingivalis [5]. Hypotesen skulle 

således kunna vara att lps som frigörs till blodba

nan från parodontal infektion kan medföra ökad 

kärlkontraktion i koronarkärl, vilket är ogynn

samt i samband med ihs.

bakteriemi

Vid blodiga ingrepp i munhålan uppstår bak

teriemi, men också vardagliga aktiviteter som 

tandborstning, rengöring med tandtråd och 

tuggning kan medföra bakteriemi. Omfattning 

och förekomst av bakteriemi är beroende av 

dessa aktiviteter, men också inflammationer i 

par odontiet spelar en avgörande roll. Således 

uppträder bakteriemi oftast vid parodontit, med

an friska parodontala förhållanden skyddar mot 
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bakteriemi [3]. Parodontal behandling är därmed 

ett viktigt led i förebyggandet av bakteriemi med 

orala bakterier. Som ett led i att klarlägga bakte

riemiers betydelse för ihs har man i flera under

sökningar försökt ta reda på om orala bakterier 

slår sig ner i ateromatöst plack, där de kan med

föra inflammation med utveckling av instabilt 

plack (figur ii). Inga studier har emellertid kun

nat påvisa levande orala bakterier i ateromatöst 

plack, men flera undersökningar har visat spår 

av orala bakterier i detta plack. Således har man 

isolerat dna från de viktigaste periopatogenerna, 

Porphyromonas gingivalis (P.g.), Prevotella inter-

media, Aggregatibacter actinomycetemcomitans, 

Treponema denticola och Tannerella forsythensis 

och från andra orala bakterier [6, 7]. Dessa fynd 

innebär emellertid inte att bakterierna har infek

terat det ateromatösa placket, men fragment av 

bakterierna kan ha förts dit från munhålan eller 

blodbanan, till exempel via fagocyter. 

Intresset för de orala bakteriernas betydelse 

har ökat eftersom insprutning av periopatoge

ner, bland annat P.g. antingen intravenöst eller 

via oral administration, har medfört förstärkt 

utveckling av ateromatöst plack i experimentella 

modeller, bland annat hos mus med ApoEbrist, 

Figur i. Schematisk framställning av inflammatoriska faktorer och 

utveckling av ateromatos. 

(1) Aktiverad inflammation i kärlväggen, här symboliserad 

med ökat C-reaktivt protein (CRP), medför (2) endotelial 

dysfunktion, som (3) aktiverar monocytadhesion och 

-migration genom det skadade endotelet, som igen (4) leder 

till ombildning av monocyterna till skumceller och därmed 

lipidansamling i kärlväggen. (5) Detta kan medföra sprängning av 

kapselmaterialet mellan det cirkulerande blodet och kärlvävnaden 

och härmed starta trombocytaggregation och trombbildning (inte 

visat). 

Modifierat från [2]. 

Figur ii. Parodontit och ischemisk hjärt-

sjukdom. 

Parodontit kan via bakteriemi och via 

frisättning av cytokiner från parodontiet 

tänkas påverka utvecklingen av ischemisk 

hjärtsjukdom. Bakteriemi med infektion eller 

cytokinmedierad inflammation i ateromatöst 

plack i koronarkärlen är således en möjlig 

faktor vid försvagningen av kappan över 

ateromet, varvid plackruptur kan uppstå 

(jämför punkt 5 i figur i). 

5. Plack- 

 ruptur

1. Inflammation

2. Endotelial dysfunktion

3. Monocyt- 

 migration  

 genom endotel

4. Bildning

 av plack 

en transgen mus med extra benägenhet att ut

veckla åderförkalkning [8].

frisättning av cytokiner till blodbanan

En rad cytokiner anses ha betydelse för pato

genesen vid ihs. Det gäller primärt Interleukin 

(il)1, Tumor Necrosis Factor (tnf)α och il6, 

eftersom dessa inflammationsmediatorer kan 

potentiera inflammation. Då alla dessa fakto

rer produceras vid inflammation i parodontiet, 

och därifrån kan överföras till blodbanan, finns 

det möjlighet för påverkan av vävnader utanför 

munhålan (figur ii). Ytterligare en möjlighet för 

en sådan påverkan är cytokinproduktion som en 

följd av bakteriemi. Således visade Forner och 

medarbetare (2006) att ett resultat av bak

teriemi efter orala procedurer (approxi

Bakterier

Inflammationsmediatorer

Gingiva

Ulceration

Inflammation 

och nedbrytning

Kärllumen 

»Parodontal behandling  

är … ett viktigt led i 

förebyggandet av bakteriemi 

med orala bakterier.«

illustr at ion:  colourbox
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 R estauration av medelstora till stora 

defekter i posteriora tänder kan vara 

problematisk och tidskrävande, spe-

ciellt vid omfattande och subgingivala 

approximala skador. 

En korrekt behandling av bondingmaterial och 

kompositer är avgörande för att få en god adapta-

tion mellan fyllningsmaterial och tand. Vi föror-

dar att man alltid följer tillverkarens instruktio-

ner och rekommendationer, men härdningstiden 

måste ökas om det är stort avstånd till härdlam-

pan. 
Som alternativ till bomullsrullar och andra ab-

sorberande material i kombination med vakuum-

sug, är kofferdam ett lämpligt hjälpmedel för en 

effektiv torrläggning av arbetsfältet.

Anatomisk form med täta och korrekt place-

rade kontaktpunkter till granntänder reducerar 

risken för randvulstfraktur och »food-impac-

tion«. Vid korrekt användning av interdentala 

kilar och separationsringar kan olika matrissys-

tem fungera bra. Ett passivt system som inte är 

beroende av manipulering under härdningspro-

cessen ger bäst resultat. 
Vid stegvis uppbyggnad av restaurationen re-

kommenderas att man applicerar materialet i 

sneda skikt för att få tillräcklig härdning, mini-

mala kontraktionsspänningar och därmed mind-

re risk för spalter och mikroläckage.
inledningPrinciperna för invasiv behandling av skadade 

tänder är viktiga i klinisk odontologi. Under 

minst hundra år har både kavitetsutformning, 

teknik och instrument anpassats till amalgam 

som fyllningsmaterial. Krav på estetik och be-

gränsningar av användningen eller förbud mot 
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sammanfattat Komposit är i dag 

det mest använda fyllningsmateria-

let i reparativ tandvård. Kunskap 

om tekniker som kan leda till opti-

mal fuktkontroll, tillfredsställande 

anatomisk form och god adapta-

tion mellan fyllningsmaterial och 

tandsubstans är viktig.
Accepterad för publicering 8 oktober 2010

amalgam har gjort att dagens fyllningsmaterial 

i huvudsak består av resinbaserade kompositer 

och i mindre grad glasjonomercement. Kompo-

sitmaterial i kombination med adhesiver har ett 

brett indikationsområde. Den kliniska hållbar-

heten har med tiden dokumenterats och kan för 

små och medelstora posteriora restaurationer i 

dag mäta sig med amalgamfyllningar [1].

Tandskador kan variera från primära kariesan-

grepp som kräver invasiv behandling till ersätt-

ning av stora, existerande fyllningar där kavitets-

utformningen är given. Ofta står man inför valet 

mellan direkta fyllningar eller indirekt teknik 

med kronor. I denna artikel förutsätts kaviteten 

vara färdigexkaverad och preparerad, klar att 

restaureras med ett direkt placerat resinbaserat 

material.Syftet med artikeln är att belysa några kliniska 

problemställningar vid restauration av medel-

stora till stora tandskador.problemställningar
De största problemen under restaureringsproce-

duren är att n upprätthålla optimal torrläggning

n uppnå en tillfredsställande anatomisk form 

med tillhörande kontaktpunkt till granntan-

den 
n få god anslutning mellan tand och komposit. 

Detta är särskilt svårt vid stora approximala 

defekter som ligger subgingivalt.
torrläggningKontamination av tandytan med saliv, blod eller 

gingivalvätska under restaureringsproceduren 

medför en lägre bindningsstyrka och därmed 

försämrade egenskaper för hela restaurationen, 

även om de nytillkomna adhesivsystemen har 

minskat detta problem något [2, 3].

Det är vanligt i klinisk praxis att använda bom-

ullsrullar eller andra absorberande material i 

kombination med vakuumsug för fuktkontroll. 

Erfarna kliniker kan använda detta effektivt och 

känner till riskerna med att de absorberande ma-

terialen mättas och efter hand avger vätska. Ofta 

krävs kontinuerlig assistans under behandling-

en. Dessutom har patientens tunga fri tillgång 

till arbetsområdet och sekretion av saliv från 

sublinguala spottkörtlar, hosta och luftfuktighet 

i munhålan kan ge problem. Användning av kof-

ferdam ger enligt författarna bäst fuktkontroll, 
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Att göra en fyllning
Aspekter vid praktiskt restaurationsarbete

amalgam har gjort att dagens fyllningsmaterial 

i huvudsak består av resinbaserade kompositer 

och i mindre grad glasjonomercement. Kompo-

sitmaterial i kombination med adhesiver har ett 

brett indikationsområde. Den kliniska hållbar-

heten har med tiden dokumenterats och kan för 

små och medelstora posteriora restaurationer i 

dag mäta sig med amalgamfyllningar [1].

Tandskador kan variera från primära kariesan-

grepp som kräver invasiv behandling till ersätt-

ning av stora, existerande fyllningar där kavitets-

utformningen är given. Ofta står man inför valet 

mellan direkta fyllningar eller indirekt teknik 

med kronor. I denna artikel förutsätts kaviteten 

vara färdigexkaverad och preparerad, klar att 

restaureras med ett direkt placerat resinbaserat 

Syftet med artikeln är att belysa några kliniska 

problemställningar vid restauration av medel-De största problemen under restaureringsproce-
uppnå en tillfredsställande anatomisk form 

med tillhörande kontaktpunkt till granntan-

få god anslutning mellan tand och komposit. 

Detta är särskilt svårt vid stora approximala Kontamination av tandytan med saliv, blod eller 

gingivalvätska under restaureringsproceduren 

medför en lägre bindningsstyrka och därmed 

försämrade egenskaper för hela restaurationen, 

även om de nytillkomna adhesivsystemen har 
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översikt i arbetsområdet, skydd mot aspirering 

eller nedsväljning av instrument och material, 

god infektionskontroll och patientkomfort. I 

många fall är det också tidsbesparande. För att få 

en tät duk som täcker interdentalpapillen är det 

viktigt att placera hålen med tillräckligt avstånd, 

centriskt över varje tand. Duken retineras med 

hjälp av en klammer placerad på granntanden 

posteriort. Klammer med vingar kan förenkla 

placeringen och ger ett översiktligt arbetsfält. 

Anteriort kan duken om nödvändigt fästas med 

klammer eller gummiband. Duken bör vara på-

monterad under hela fyllningsproceduren och 

delar av putsningen.matriserMatriser är avgörande för att få god utformning 

av restaurationen. En korrekt placerad och ut-

formad kontaktpunkt (figur i a–b) minskar ris-

ken för randvulstfraktur och »food-impaction«. 

Det finns flera typer av förkonturerade matris-

band speciellt utformade för kompositmaterial. 

De är tunna, anatomiskt anpassade och flexibla. 

Graden av konturering avgör hur stor utbygg-

ning som kan uppnås. Uttalad förkonturering 

av bandet ger möjlighet till stor approximal ut-

byggnad, men gör det svårt att placera bandet 

i trånga approximalrum. Banden stramas bara 

lätt intill tanden, eftersom hård åtstramning 

skulle deformera matrisbandet (figur ii) [4]. 

Traditionella matrisband avsedda för amalgam 

är ofta inte lämpliga till kompositrestaurationer 

eftersom de ger mindre möjlighet för god anato-

misk utformning.Sektionsmatriser i kombination med separa-

Figur i a–bEn förkonturerad matris kan ge fyllningen en korrekt 

anatomisk form (a). Kontaktpunkten är här avsikt-

ligt placerad gingivalt om randvulsten med mycket 

kompositmaterial som understödjer utbyggnaden. 

Därmed minskas risken för randvulstfrakturer. En 

rak matris kan ge en kontaktpunkt (b) där rand-

vulsten är dåligt understödd och därmed lätt kan 

frakturera. Det är också risk för att kontakten till 

granntanden försvinner vid putsning och polering.

Figur ii Tofflemire ma-trishållare är väl lämpad för flera typer av matris-band och kan vara ett alternativ till den traditionella Nyströmshållaren. Den traumatise-rar inte gingiva lika lätt som Ny-strömshållaren.

a

b

5 Lagreid_s54-59.indd   55

2012-12-13   14.55



sökningar försökt ta reda på om orala bakterier 

slår sig ner i ateromatöst plack, där de kan med

föra inflammation med utveckling av instabilt 

). Inga studier har emellertid kun

nat påvisa levande orala bakterier i ateromatöst 

plack, men flera undersökningar har visat spår 

av orala bakterier i detta plack. Således har man 

 från de viktigaste periopatogenerna, 

Prevotella inter-

Aggregatibacter actinomycetemcomitans, 

 Tannerella forsythensis 

7]. Dessa fynd 

innebär emellertid inte att bakterierna har infek

terat det ateromatösa placket, men fragment av 

bakterierna kan ha förts dit från munhålan eller 

Intresset för de orala bakteriernas betydelse 

har ökat eftersom insprutning av periopatoge

 antingen intravenöst eller 

via oral administration, har medfört förstärkt 

utveckling av ateromatöst plack i experimentella 

poEbrist, 

. Schematisk framställning av inflammatoriska faktorer och 

utveckling av ateromatos. 

(1) Aktiverad inflammation i kärlväggen, här symboliserad 

med ökat C-reaktivt protein (CRP), medför (2) endotelial 

dysfunktion, som (3) aktiverar monocytadhesion och 

-migration genom det skadade endotelet, som igen (4) leder 

till ombildning av monocyterna till skumceller och därmed 

lipidansamling i kärlväggen. (5) Detta kan medföra sprängning av 

kapselmaterialet mellan det cirkulerande blodet och kärlvävnaden 

och härmed starta trombocytaggregation och trombbildning (inte 

Figur 
sjukdom. 

Parodontit kan via bakteriemi och via 

frisättning av cytokiner från parodontiet 

tänkas påverka utvecklingen av ischemisk 

hjärtsjukdom. Bakteriemi med infektion eller 

cytokinmedierad inflammation i ateromatöst 

plack i koronarkärlen är således en möjlig 

faktor vid försvagningen av kappan över 

ateromet, varvid plackruptur kan uppstå 

(jämför punkt 5 i figur 

en transgen mus med extra benägenhet att ut

veckla åderförkalkning [8].

frisättning av cytokiner till blodbanan

En rad cytokiner anses ha betydelse för pato

genesen vid 

(il)
eftersom dessa inflammationsmediatorer kan 

potentiera inflammation. Då alla dessa fakto

rer produceras vid inflammation i parodontiet, 

och därifrån kan överföras till blodbanan, finns 

det möjlighet för påverkan av vävnader utanför 

munhålan (figur 

en sådan påverkan är cytokinproduktion som en 

följd av bakteriemi. Således visade Forner och 

medarbetare (2006) att ett resultat av bak

teriemi efter orala procedurer (approxi

»Parodontal behandling 

är … ett viktigt led i 

förebyggandet av bakteriemi 

med orala bakterier.«
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 M ålsättningen med artikeln är att 

presentera och diskutera dagens 

forskningsbaserade kunskap om 

metoder för att behandla karies 

på barn och ungdomar, och spe-

ciellt om det finns underlag för att lägga större 

vikt vid icke-operativ terapi och därmed mins-

ka behovet av fyllningsterapi (operativ terapi). 

Trots en viss vetenskaplig osäkerhet hävdar in-

ternationellt ledande forskare att det finns forsk-

ningsbaserad grund för icke-operativ karieste-

rapi, vilket innebär att reversera, stoppa eller 

försena progressionen av initiala kariesangrepp 

med hjälp av profylaktiska och icke-operativa 

metoder. Detta förutsätter att man använder di-

agnostiska rutiner som upptäcker tidiga stadier i 

kariesutvecklingen och bedömer risken för att de 

vidareutvecklas. 

Tandvården för barn och ungdomar bör där-

för anpassas så att principerna för icke-operativ 

kariesterapi införs. Detta förutsätter sannolikt 

en del strukturella förändringar i kallnings-

rutiner, bemanning och incitament för de an-

ställda inom tandvården. Icke-operativ terapi 

kräver många behandlingssekvenser och korta 

inkallningsinter vall för patienter med kariesak-

tivitet och en för utsättning för kostnadseffekti-

vitet är att man har tillräcklig tillgång till lämplig 

personal, som tandhygienister och tandsköter-

skor med speciell utbildning. Dessutom måste 

ekonomiska och andra incitament, både för de 

anställda och för tandvården, anpassas till strate-

gin. Bonussystem som favoriserar operativ terapi 

skulle alltså kunna vara ett hinder.

huvudbudskap

n	 Medan man med operativ kariesterapi (fyll-

ningsterapi) behandlar symtom i avancerade 

stadier i kariesprocessen, syftar icke-operativ 

terapi till att reversera, stoppa eller hämma 

processen i tidiga stadier. I kliniskt arbete 
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Karies hos barn  

och ungdomar
Icke-operativ terapi  

jämfört med operativsammanfattat Dagens forsk-

ningsbaserade kunskap om meto-

der för att behandla karies på barn 

och ungdomar presenteras.

kompletterar dessa metoder varandra. 

n	 Internationella forskningsmiljöer menar att 

det finns grund för att införa program base-

rade på icke-operativ terapi, men hittills finns 

det få kontrollerade, kliniska studier.

n	 Två nordiska studier, där effekten mättes ge-

nom antalet sparade fyllningar i unga per-

manenta tänder, tyder på hög effektivitet hos 

dessa program.

n	 En förutsättning för att dessa program ska bli 

kostnadseffektiva är ökad användning av tand-

hygienister och annan hjälppersonal samt in-

citament för att använda terapin.

klinisk relevans

Kariesprofylax och kariesterapi är tandvårdens 

viktigaste uppgifter för barn och ungdomar. Ope-

rativ kariesterapi (fyllningsterapi) är en symto-

matisk behandlingsform där man behandlar le-

sioner som har utvecklat kavitet. Icke-operativ 

terapi är en kausal behandlingsform som syftar 

till att diagnostisera tidiga stadier i kariespro-

cessen och stoppa eller reversera lesionen innan 

kavitet uppstår. Eftersom operativ kariesterapi 

innebär en rad nackdelar – som förlust av frisk 

tandsubstans, behov av omgörning av fyllningar 

och patientens oro inför tandbehandling – bör 

större vikt läggas vid användning av icke-opera-

tiv terapi inom tandvården.

Karies är en multifaktoriell sjukdom [1]. Pa-

togenesen är välkänd och accepterad såtillvida 

att det är normalflorans bakterier i biofilmen på 

tandytan som producerar svaga organiska syror 

som ett resultat av metabolisering av kolhydra-

ter. Vilka bakterier som producerar de organiska 

syror som är avgörande för initiering och utveck-

ling av karies, är i dag omdiskuterat. Traditionellt 

har tidigare litteratur fokuserat på mutansstrep-

tokocker och laktobaciller, men senare forskning 

med molekylärbiologiska metoder har påvisat en 

mängd bakterier som kan spela en roll [2, 3]. Men 
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Figur I: Faktorer som medverkar till utvecklingen av karies.  

kunskapen om att det föreligger en rad riskfakto-

rer utöver detta gör att man inte längre bara kan 

betrakta denna sjukdom som betingad av de tre 

välkända cirklarna i Keyes triad; tand, substrat 

och mikroorganismer, eventuellt också tid som 

den fjärde cirkeln. En rad personliga faktorer 

som påverkar den intraorala miljön spelar en så 

stor roll för förståelsen av sjukdomen att model-

len med de 3–4 cirklarna har utvidgats till att 

omfatta andra riskfaktorer och därmed karaktä-

risera karies som en multifaktoriell sjukdom. Fi-

gur i är ett exempel på en sådan modell baserad 

på publikationer av Fejerskov [4] och Selwitz och 

medarbetare [1]. Det finns dessutom en ökande 

acceptans för att också arv spelar en betydande 

roll för kariesförekomst [5]. 

Karies betraktas som en kronisk sjukdom där 

symtomen varierar från subklinisk, ytlig demi-

neralisering under ytskiktet till infektion och 

destruktion av dentinet, med och utan kavitets-

bildning [6]. Hos de flesta människor växlar pro-

cessen varje dag periodvis mellan demineralise-

ring och remineralisering. Huruvida sjukdomen 

progredierar, avstannar eller reverserar beror på 

balansen mellan de- och remineralisering. Det är 

när placken (biofilmen) kan få mogna över lång 

tid som kariesprocessen progredierar. Initiala 

stadier av sjukdomen är därför reversibla om 

sockerintaget minskas, biofilmen avlägsnas och 

tandytan hålls ren.

diagnostik 

Nigel Pitts [7] har illustrerat kariesförekomsten 

som ett isberg baserat på vilken diagnostisk nivå 

man använder, här illustrerat som en pyramid 

(figur ii). Förekomsten av allvarliga kariesle-

sioner, som lesioner till pulpa och kaviteter in i 

dentinet, är alltid förknippad med förekomsten 

av många mindre allvarliga lesioner. Om vi bara 

behandlar de allvarliga symtomen på toppen av 

isberget med operativ terapi, som fyllningsterapi 

och endodontisk terapi, behandlar vi inte sjuk-

domen kausalt. 

När man ska behandla sjukdomen är det nöd-

vändigt att fastställa en diagnostisk nivå, en 

»cut-off« för var i symtomutvecklingen man sät-

ter gränsen för att registrera att en tand, en yta 

eller en individ har behandlingskrävande karies 

[8–10]. Detta kan vara problematiskt i de tidiga 

stadierna av sjukdomen, som i internationell lit-

teratur benämns »initial«, »incipient« och »non-

cavitated lesions«, där denna gräns är starkt 

beroende av vilken diagnostisk metod man an-

vänder [11]. Sensitiviteten och specificiteten hos 

de vanliga diagnostiska teknikerna – som visuell, 

taktil och röntgenologisk undersökning – varie-

rar kraftigt för olika tänder och tandytor och är 

speciellt svårt på approximalytor och i fissurer. 

Även om några av de senare teknikerna som fi-

beroptisk transillumination (FOTI och DiFOTI), 

laserfluorescens (DIAGNOdent™, KaVo Dental 
Figur II: Föreslagna terapiformer baserade på kariesdiagnostisk nivå.
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Figur II: Föreslagna terapiformer baserade på kariesdiagnostisk nivå.
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  T anden 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 

Mineraliseringsstörd           emalj 

Tidig diagnostik viktigt  
redskap i behandlingen
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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 

b

c

d

a
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till arbetsområdet och sekretion av saliv från 

sublinguala spottkörtlar, hosta och luftfuktighet 

i munhålan kan ge problem. Användning av kof-

i munhålan kan ge problem. Användning av kof-

i munhålan kan ge problem. Användning av kof

ferdam ger enligt författarna bäst fuktkontroll, 
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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.

 F
örlust 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.
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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.

b

a

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]. 
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a

b
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Benaugmentation 

i samband med 

implantatbehandling 
– en teknik- och  

litteraturöversikt


