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 F ör 50 år sedan, år 1963, blev tandloss-
ningssjukdomar erkänd specialitet i 
Sverige. Detta jubileum firade Svenska 
Parodontologföreningen vid årets höst-
kurs den 4 oktober 2013 med temat 

»Aktuell parodontologisk forskning«. Kvällen 
före höstkursen avhölls en jubileumsmiddag på 
Svenska Läkaresällskapet. Professor Jan Lindhe 
– just nu världens mest citerade odontolog – kå-
serade då om nyckelpersoner inom svensk och 
skandinavisk parodontologi sedan 50 år. 

I denna artikel sammanfattar styrelsen för för-
eningen kortfattat de aktuella föredragen från 
höstkursen.

Ola Norderyd, docent, Odontologiska 
institutionen, Jönköping: 
den parodontala hälsan har  
förbättrats de senaste 30 åren
Föredraget inleddes med en redogörelse för till-
komst och genomförande av de så kallade Jön-
köpingsstudierna. De välkända odontologpro-
filerna Anders Hugoson och Göran Koch, med 
hemmabas vid Odontologiska institutionen i 
Jönköping, tog initiativ till dessa observations-
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studier redan 1973. Undersökningen upprepa-
des sedan två gånger efter vardera fem år (1978 
och 1983) och har sedan dess genomförts vart 
tionde år (1993, 2003) och nu pågår 40-årsupp-
följningen år 2013. På detta sätt ges möjlighet att 
kartlägga den orala hälsan och att registrera för-

… på Svenska Parodontolog
föreningens jubileum

Aktuell  
forskning  
i fokus

50-ÅRSJUBILEUM För 50 år sedan 
blev parodontologi en specialitet. 
Det firade Svenska Parodontolog
föreningen med en presentation av 
aktuell forskning på området. Figur i. Intresserade deltagare vid Svenska 

Parodontolog föreningens höstkurs 2013.
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Figur ii. Fördelning av samtliga undersökta 
individer 20-70 år avseende parodontal hälsa/
sjukdom i Jönköping 1973–2003
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ändringar och trender över tiden hos barn och 
vuxna. Man undersöker också kunskap, attityder, 
beteende och medicinska och psykosociala orsa-
ker kopplade till oral hälsa och sjukdom. Sam-
manlagt omkring 1 400 individer i åldrarna 3–80 
år undersöks i elva grupper. Patienterna rekryte-
ras genom randomiserat urval med 130 individer 
i varje åldersgrupp. 

Norderyd presenterade en jämförelse av resul-
taten 1973–2003. 70–80 procent av samtliga vux-

na var 2003 inkluderade i uppföljningssystem 
(recall), medan de flesta besöken tillkom på pa-
tientens eget initiativ år 1973. Så gott som samt-
liga barn och ungdomar i åldersgruppen 3–15 år 
fick sin tandvård genomförd i folktandvårdens 
regi. Karies och fyllningar minskade generellt. 
Hos 15-åringar minskade antalet behandlade 
ytor med 90 procent inom perioden. Motsva-
rande minskning för 30-åringar var nästan 80 
procent. Också den parodontala hälsan förbätt-
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Figur v. Studentstipendiater. Översta raden från vänster: Emilia 
Witkowska, Sara Lundström, Elin Kindstedt, Mark Lindholm 
(Umeå), Mia Viitamäki, Anton Jonsson, Reuben Clark och Angela 
Tegnelius (Huddinge). Understa raden från vänster: Susanne 
Klemendz, Rickard Roxner, Alexandra Aidoukovich, Amanda Stanic, 
Ariana Muslijaj (Malmö) och Caroline Kajnäs (Huddinge).

Figur iii. Styrelsen 2013 för Svenska Par odonto-
log  föreningen. Från vänster: Jonas Lindhe (kas-
sör),  Anna Bogren (vice ordförande), Catrine 
Isehed (sekreterare), Pernilla Lundberg (leda-
mot) och Björn Klinge (ordförande).

Figur iv. Föreläsare vid höstkursen 2013. Från vänster övre raden: Tord 
Berglundh, Stefan Renvert, Anders Gustafsson, Rutger Persson och Ola 
Norderyd. Nedre raden från vänster: Anders Holmlund, Pernilla Lundberg, 
Elisabeth Almer Boström, Andreas Stavropoulos och Jan Derks. På bilden 
saknas Tülay Yucel-Lindberg och Kåre Buhlin.

Figur vi. Studentstipendiater. Från vänster: Melissa 
Avdagic, Sara Karlsson och Charlotta Stenman (Göte-
borg).
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rades påtagligt under perioden: plack och gingi-
vit minskade med hälften till 15–20 procent. Den 
parodontala hälsan är generellt mycket bättre, 
men ett observandum är att allvarlig parodontit 
i stort sett är oförändrad (drygt 10 procent). An-
talet kvarvarande tänder ökade påtagligt och upp 
till 60-årsåldern hade de flesta individer mer el-
ler mindre fullständiga tanduppsättningar. Total 
tandlöshet minskade från 16 procent år 1973, till 
1 procent år 2003. 

Avslutningsvis diskuterade Ola Norderyd 
framtida utmaningar inom tandvården. Till dessa 
räknar han nya livsstilsmönster hos ungdomar 
och yngre vuxna med ökad risk för erosionsska-
dor, karies och parodontit. En annan utmaning 
blir invandrargrupper med hög kariesförekomst 
och parodontal sjukdomserfarenhet. Det blir fler 
äldre-äldre, som är fullt eller nästan fullt betan-
dade. Det blir en större utmaning, såväl för indi-
vid som för tandvården. Många äldre-äldre har 
komplicerade tekniska konstruktioner, ofta med 
implantatstödda fasta brokonstruktioner. Här 
finns en uppenbar risk för ökade biologiska och 
mekaniska problem.

Jan Derks, specialist i parodontologi,  
Odontologiska institutionen, Göteborg:
nationell uppföljning av implantatbehandling
Från avdelningen för parodontologi vid Sahlgren-
ska akademin, Göteborgs universitet, represen-
terade doktoranden Jan Derks en forskargrupp 
som också inkluderar kollegerna Jan Håkansson, 
Jan Wennström och Tord Berglundh. 

Derks presenterade data från en pågående 
studie som handlar om implantatbehandling i 
Sverige. Bakgrunden till studien är att flera rap-

porter visat på bristande kunskapsunderlag av-
seende långtidsresultat av implantatbehandling. 
Inte minst saknas uppgifter vad gäller patientens 
uppfattning och om behandlingskomplikatio-
ner. När studien planerades var man angelägen 
att det skulle vara en nationell studie med stort 
patientmaterial som inkluderas utifrån rando-
misering. Man önskade också att många olika 
behandlare skulle ingå och att det skulle vara en 
tvärsnittsstudie på patientnivå som var godkänd 
vid en etisk prövning. Studien baseras på ett ur-
val av 4 716 individer, varav 3 000 i åldersgrup-
pen 71–81 år (år 2003 var dessa individer 65–75 
år gamla) och 1 716 individer 51–61 år gamla (vid 
behandlingen år 2003 var de 45–55 år gamla). 
Totalt innebar detta cirka 20 000 implantat och 
6 650 protetiska konstruktioner som hade instal-
lerats cirka sex år tidigare. Forskargruppen hade 
tillgång till samtliga tidigare förhandsprövning-
ar. Drygt 80 procent av de utvalda besvarade den 
utsända enkäten. Det visade sig att de allra flesta 
(94 procent) var nöjda eller mycket nöjda med 
den utförda implantatbehandlingen. Samtidigt 
hade cirka 30 procent upplevt problem av något 
slag med sina implantat. Man tillfrågade också 
de utvalda individerna om att få lov att kontakta 
patientens tandläkare, för att få tillgång till jour-
nal och röntgenbilder. Drygt 80 procent accep-
terade detta förfarande. Bland dessa har sedan 
gjorts ett randomiserat urval av 900 individer 
som genomgår en klinisk undersökning. Sådan 
undersökning har genomförts på 596 individer 
och resultaten håller nu på att sammanställas. 

Jan Derks sammanfattade de resultat från den 
omfattande studien som hittills sammanställts: 
individer som behandlats med implantat var i 
mycket stor utsträckning nöjda med behandling-
en. Äldre individer var mest nöjda. Det var ingen 
skillnad på patientupplevelse var behandlingen 
hade utförts (i allmän- eller specialisttandvård, 
privat eller offentlig verksamhet). Individer med 
mer omfattande implantatrekonstruktioner var 
nöjda i mindre utsträckning och det var mer san-
nolikt att de hade upplevt komplikationer.

Rutger Persson, gästprofessor,  
Högskolan i Kristianstad:
Bakterier och implantat  
– en biodynamisk studie
Rutger Persson inledde med en historisk exposé 
som började med Antonio van Leeuwenhoek som 
redan 1683 beskrev rörliga små »animalcules« 
från oral biofilm, som han då för första gången 
studerade i sitt egentillverkade mikroskop: »Det 
var enorma mängder rörliga organismer, så att 
hela vätskedroppen under mikroskopet tycktes 
vara levande« (fri översättning från Leeuwen-
hoeks text). Persson reflekterade över begreppet 
biofilm och konstaterade att bakteriella biofil-
mer orsakar ett stort antal kroniska sjukdomar 
och är svåra att behandla. 

Figur vii. Är du nöjd med resultatet i stort  
av din tandimplantatbehandling?

Ja, i stort sett nöjd:
27%

Ja, mycket nöjd:
67%

Nej, inte särskilt nöjd: 4%

Nej, absolut inte nöjd: 2%

»Många äld-
re-äldre har 
komplicerade 
tekniska kon-
struktioner … 
Här finns en 
uppenbar risk 
för ökade bio-
logiska och 
mekaniska 
problem.«
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Rutger Persson konstaterade vidare att bioma-
terialrelaterade infektioner, exempelvis i anslut-
ning till dentala implantat, ofta har en mycket 
komplex biofilmrelaterad etiologi. Han redovi-
sade flera studier med jämförelser mellan tänder 
och tandimplantat och mellan friska och infekte-
rade implantatområden. Antalet bakterier skiljer 
inte mellan tandköttsfickor och mjukvävnaden 
vid implantat i relation till fickdjup. Men man 
kunde i en nyligen publicerad artikel visa att vid 
analys av 78 olika mikroorganismer skiljer sig 19 
arter mellan friska implantatvävnader och pe-
riimplantit. Sammanfattningsvis kan konstateras 
att sonderingsbart fickdjup vid dentala implantat 
inte kan förklara i vilka mängder eller vilka bak-
terier som förekommer. Biofilmen vid dentala 
implantat skiljer sig vad gäller bakteriesamman-
sättning från vad som förekommer vid tänder. 
Troligtvis är bakterien Staphylococcus aureus 
en viktig sjukdomsframkallande mikroorganism 
vid periimplantit. Det finns endast begränsad 
evidens som visar att behandling av inflamma-
tion (oberoende av orsak) vid dentala implantat 
resulterar i mer än en temporär reduktion av pa-
togena bakterier.

Tord Berglundh, professor, avdelningen för 
parodontologi, Institutionen för odontologi, 
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, 
Göteborg: 
periimplantit – aktuellt kunskapsläge 
Flera föredrag på höstkursen handlade om pe-
riimplantit, vilket kan ses som ett uttryck för 
att detta är ett mycket »hett« område, även in-
ternationellt. Berglundh diskuterade i sin fram-
ställning framför allt tre områden: Hur stor är 
förekomsten av periimplantit, hur omfattande 
är problemet egentligen? Om vi vill förstå pe-
riimplantit – vad är skillnaden mot parodontit? 
Och till sist: Vilket behandlingsutfall kan vi för-
vänta oss vid behandling av periimplantit? 

Slutsatserna i denna sammanfattning är att pe-
riimplantit är ett vanligt problem inom tandvård-
en. Rapporter om förekomst (prevalens) visar på 
stor spridning av resultaten. Detta beror på att 
olika forskargrupper ofta har helt olika defini-
tioner på periimplantit. Periimplantitlesionen är 
dåligt inkapslad i vävnaden och sträcker sig till 
direkt kontakt med käkbenet. Det stora antalet 
neutrofila granulocyter och avsaknaden av en 
epitelbarriär mellan lesionen och den bakteriella 
biofilmen tyder på att periimplantitlesionen har 
särdrag som skiljer sig från vävnadslesioner vid 
parodontit. I prekliniska in vivo-studier har man 
visat att utbredning och utveckling av periimplan-
tit påverkas av implantatytans utformning. Resul-
tat från kliniska studier på människa saknas dock 
i stor utsträckning, således är klinisk evidens 
svag. Behandlingen av periimplantit tycks påver-
kas av hur implantatytan är beskaffad. Det finns 
dock begränsat vetenskapligt underlag från såväl 
pre-kliniska som kliniska studier. Betydelsen av 
tilläggsbehandling med systemisk antibiotika el-
ler lokala antiseptika eller transplantat av ben el-
ler bensubstitut för att påverka behandlingsutfal-
let är oklar i dagsläget. Här, liksom i många andra 
sammanhang, saknas evidens.

Andreas Stavropoulos, professor, avdelningen för 
parodontologi, Odontologiska fakulteten, Malmö 
högskola, Malmö: 
påverkan av periimplantatvävnadens 
sammansättning vid utveckling av 
periimplantit
Andreas Stavropoulos är nytillträdd professor 
i parodontologi vid Odontologiska fakulteten, 
Malmö högskola. Närmast kommer han från 
Tandläkarhögskolan i Aarhus, Danmark. Stav-
ropoulos redovisade helt färska data från ännu 
opublicerade studier, som handlar om hur de 
material som används för vävnadsuppbyggnad 
vid implantat, kan påverkas vid utveckling av pe-
riimplantit. 

Stavropoulos har under större delen av forskar-
karriären ägnat sig åt experimentell och klinisk 
vävnadsregeneration. Redovisningen vid höst-
kursen baseras på experimentella in vivo-studier. 
Det finns ännu inga resultat från kliniska studier 
på patient med detta försöksupplägg. Bakgrun-
den till de aktuella studierna är alltså att olika 
material används på människa för uppbyggnad 

Figur viii. Vanliga bakteriefynd vid periimplantit.

Figur ix. Kliniska fynd vid periimplantit.
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av förlorad ben- och mjukvävnad vid implantat. 
Det är dock ännu okänt hur vävnaden påverkas 
när sådana material förekommer vid infektions-/
inflammationsprocesser i anslutning till implan-
tat. Frågan är alltså om den benvävnad som ska-
pats vid implantat med hjälp av olika syntetiska 
benersättningsmaterial eller biologiskt behand-
lad hydroxylapatit är mer känslig för påverkan 
vid periimplantit än naturligt förekommande 
benvävnad. 

En etablerad experimentell in vivo-modell an-
vändes, där underkäkens premolarer först extra-
herades. Därefter fick alveolarutskottet läka och 
sedan installerades titanimplantat av samma typ 
som används på människa. På experimentsidan 
skapades bendefekter runt implantaten som ut-
fylldes med testmaterial. På kontrollsidan ska-
pades ingen benförlust. Efter sedvanlig läkning 
applicerades ligaturer runt experiment- och kon-
trollimplantat för att åstadkomma periimplan-
titliknande förändringar. Efter sammanlagt nio 
månader avlägsnades implantat med omgivande 
vävnad för histologisk bearbetning och analys. 
Resultaten från denna experimentella studie vi-
sar att periimplantit tycks utvecklas snabbare vid 
de implantat som har vävnadsuppbyggnad med 
benersättningsmaterial än vid implantat med na-
turligt omgivande ben. 

Nästa steg blir att studera om detta beror på 
en reducerad försvarskapacitet hos denna typ av 
ben och om detta kan påverkas av implantatytan.

Stefan Renvert, professor, Institutionen för 
vårdvetenskap, Högskolan i Kristianstad, 
Kristianstad: 
behandling av periimplantit
Det finns stora kunskapsluckor när det gäller hur 
periimplantit ska behandlas. Stefan Renvert och 
medarbetare, såväl i Kristianstad som för övrigt 
såväl nationellt som internationellt, har länge 
intresserat sig för problemen med periimplantit 
och utvärdering av möjliga behandlingstekniker 
vid dessa tillstånd. 

En nyckelfaktor för att förhindra utveckling 
av periimplantit är infektionskontroll. Det kan 
uppnås genom att avlägsna eller oskadliggöra 
biofilmen och genom att förhindra att mikroor-
ganismerna återetableras. Renvert beskrev stu-
dier där behandling för att förstöra och avlägsna 
biofilmen genomförts med handinstrument i 
titan jämfört med ultraljudsapparat med spets 
täckt med en plastyta. Ingen skillnad kunde ses 
i kvarvarande fickdjup, men det var lägre antal 
bakterier efter en vecka i gruppen som behand-
lats med handinstrument av titan. 

I en annan randomiserad studie undersökte 
Renverts grupp behandling av periimplantit med 
Er:YAG-laser jämfört med luftdriven abrasiv tek-
nik. Fickreduktionen var likartad, mindre än en 
millimeter i båda grupperna, medan minskning-
en av pus var aningen större i den laserbehand-
lade gruppen. 

I en serie andra studier har man visat att det 
kan vara nödvändigt att skapa åtkomst till det 
skadade området vid periimplantitlesioner ge-
nom kirurgisk behandling med lambåkirurgi. 

Pernilla Lundberg, docent, avdelningen för 
molekylär parodontologi, Odontologiska 
institutionen, Umeå universitet, Umeå: 
parodontologisk forskning i umeå
2011 invigdes den nya enheten för molekylär 
parodontologi vid Umeå universitet, vilket var 
en sammanslagning av enheterna för oral cell-
biologi och parodontologi. Ulf Lerner, Pernilla 
Lundberg och deras medarbetare var värdar för 
invigningssymposiet »The first Northern Light 
on Molecular Periodontology«.

Lundberg redogjorde vid jubileumskursen 
kort fattat för några av de spännande projekt som 
pågår vid enheten. Huvudrubrikerna var: Mole-
kylära mekanismer vid inflammatoriska vävnads-
degenerativa sjukdomar, Molekylär reglering av 
bencellsutmognad och aktivitet, Genetiska risk-
faktorer för parodontit (RA och osteoporos) och 
Bakterien Aggregatibacter actinomycetemcomi
tans  (Aa) och dess toxiners roll vid parodontit.

Inflammatoriska tillstånd i anslutning till ske-
lett leder oftast till benförlust, som exempelvis 
vid parodontit och periimplantit. Benförlusten 
beror på en lokal stimulering av benresorberande 
osteoklaster. Forskargruppen försöker förstå den 
molekylära bakgrunden till dessa händelser och 

Figur x. Översta raden schematisk bild: BC, experimentell 
bendefekt utfylld med alloplastiskt benersättningsmaterial, DBB 
xenogent material, kontrollgrupp utan bendefekt. Understa raden, 
motsvarande vävnadssnitt.

»En nyckelfaktor för att förhindra utveckling 
av periimplantit är infektionskontroll.« 
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de har kunnat visa hur olika cytokiner (se exem-
pel IL-34 i bild), kininer och hormoner samt hur 
aktivering av så kallade toll-receptorer påver-
kar produktion av skelettpåverkande molekyler i 
parodontiet. I ett nystartat doktorandprojekt ska 
jämförelser av cytokinförekomst och benresorp-
tionsaktivitet vid parodontit och periimplantit 
studeras. Inom ramen för projekt som innefat-
tar molekylär reglering av benceller drivs flera 
projekt. Bland annat studeras hur cysteinprotea-
sinhibitorer kan bromsa osteoklastaktivitet, de 
molekylära mekanismerna bakom hur kortison 
och A-vitamin kan åstadkomma sekundär osteo-
poros samt hur adhesionsproteinet CD47 kan 
styra bildning av benceller. Vid enheten är den 
parodontologiska biobanken »Periogene North« 
under uppbyggnad, där parodontal status re gi-
stre ras noggrant samt blod samlas från parodon-
talt och periimplantärt friska samt sjuka indi-
vider. Målsättningen är att söka efter genetiska 
riskfaktorer och biomarkörer för parodontit och 
periimplantit.

Under ledning av forskare Anders Johansson 
undersöks bakterien Aa och dess toxiners roll 
vid parodontit. Gruppen har bland annat kunnat 
visa att Aa-isolat med hög leukotoxinproduktion 
är starkt associerade med sjukdomsprogression 
vid lokal aggressiv parodontit hos unga västafri-
kaner. Oberoende av om bakterierna är av en viss 
genotyp, JP2 ( juvenil parodontit typ 2), eller inte, 
är risken tio gånger högre för fästeförlust.

Elisabeth Almer Boström, tandläkare, forskare, 
Karolinska institutet, Institutionen för 
odontologi, Stockholm: 
makrofagtillväxtfaktorer och parodontit
Elisabeth Almer Boström har nyligen återvänt 
till Sverige efter några år som post doc vid Har-
vard i usa. Hon avlade sin tandläkarexamen och 
disputerade i Göteborg, men har alltså nu sin bas 
vid Karolinska institutet. 

I sin forskning bearbetar Elisabeth Almer Bo-
ström med molekylärbiologiska verktyg i första 
hand frågor kring inflammationsceller av typ 
makrofager och deras roll i inflammationspro-
cessen. Makrofager är mononukleära fagocyter 
som kommer från progenitorceller i benmärgen. 
Dessa celler förekommer ofta i kroniska inflam-
matoriska sjukdomar. Förekomsten av makrofa-
ger är ofta korrelerade till sjukdomens svårig-
hetsgrad och hur den reagerar på behandling. 
Cellernas överlevnad och differentiering beror 
på tillgången av tillväxtfaktorer (CSF, colony sti
mulating factors). Det finns olika makrofagtyper: 
»destroyers« (förstör vävnaden) och »healers« 
(verkar läkande i vävnaden). 

En aktuell forskningsfråga är om det är möj-
ligt att omprogrammera makrofager från att vara 
vävnadsdestruerande till att i stället hjälpa till i 
läkningsprocessen. I den klassiska aktiveringen 
av den vävnadsskadande makrofagen (M1) ökar 

Figur xi. Interleukin-34 (IL-34) är en nyupptäckt 
cytokin som bildas av bland annat ledfibroblaster 
och finns i höga halter i ledvätska hos patienter med 
RA. Vi har visat att gingivala fibroblaster bildar IL-
34 och att bildningen stimuleras av inflammations-
relaterade cytokiner samt att IL-34 kan stimulera 
osteoklastbildning. 
a) Bilden visar benmärgsceller som innehåller 
»förstadier till osteoklaster« odlade med M-CSF, en 
cytokin som stimulerar utveckling av makrofager och 
osteoklastförstadieceller.
b) När RANKL tillsätts stimuleras utmognad av fler-
kärniga osteoklaster som kan resorbera ben.
c) IL-34 kan ersätta M-CSF och tillsammans med 
RANKL stimulera benmärgsceller så att lika många 
osteoklaster bildas som vid M-CSF+RANKL-stimule-
ring.
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inflammationen och vävnadsskadan. Om alter-
nativt den andra makrofagtypen (M2 – »healer«) 
aktiveras, påskyndas sårläkning och inflamma-
tionen löses upp.

Ett mål med pågående studier är att undersöka 
vilken fenotyp och vilka funktionella egenskaper 
de makrofager har som är involverade vid par-
odontit jämfört med parodontalt frisk vävnad. 
Sammanfattningsvis är makrofager och tillväxt-
faktorer för makrofager uttryckta i gingival väv-
nad. Några av dessa faktorer (M-CSF och IL-34) 
uttrycks av gingivala fibroblaster och deras ver-
kan förstärks av pro-inflammatoriska stimuli. 
Gruppen undersöker också hur olika speciali-
serade undergrupper av makrofager reagerar på 
olika stimuli från mikroorganismer.

Tülay Yucel-Lindberg, docent, Karolinska 
institutet, avdelningen för parodontologi, 
Institutionen för odontologi, Huddinge: 
parodontit och reumatoid artrit
Under senare år har flera studier redovisat att det 
finns en möjlig koppling mellan parodontit och 
reumatoid artrit (RA). Det finns dock också flera 
studier som inte har kunnat visa något tydligt 
samband mellan dessa stora sjukdomsgrupper. 

En möjlig förklaring till ett samband skulle 
kunna vara att citrullinering av proteiner upp-
står vid parodontit, vilket skulle kunna bidra 
till uppkomsten av anticitrullinerade protein 
antikroppar (ACPA). ACPA:s går att mäta i blo-
det hos individer med RA, flera år innan de får 
symtom och dessa så kallade auto-antikroppar 
»vänder sig mot« kroppsegna strukturer så att 
dessa bryts ner. Den parodontitassocierade bak-

terien Por phyromonas gingivalis (Pg) är den enda 
kända bakterien som har förmåga att bilda enzy-
met Peptidyl arginin deaminas, vilket kan citrul-
linera proteiner och på så sätt bidra till bildandet 
av ACPA:s. Antikroppar mot Pg är mer vanligt 
förekommande hos patienter med RA än hos in-
divider som inte har RA. 

Tülay Lindberg leder den odontologiska fors-
kargrupp som bland annat, inom ramen för Eira 
(Epidemiologisk undersökning av riskfaktorer 
för reumatoid artrit), försöker utveckla kunska-
pen om sambandet mellan RA och parodontit. 
Epidemiologiska, djurexperimentella och klinis-
ka studier pågår för att vidare studera sambandet 
mellan parodontit och RA. Projektet är ett sam-
arbete mellan forskargrupper från Institutet för 
miljömedicin, Institutionen för medicin och In-
stitutionen för medicinsk biokemi och biofysik.

Anders Holmlund, övertandläkare,  
Specialisttandvården, Gävle: 
antal tänder – en riskmarkör  
för kardiovaskulär sjukdom
Den vanligaste orsaken till att tänder tas bort 
är någon typ av infektion/inflammation. Vid 
parodontit frisätts lokalt ett flertal inflamma-
tionsframkallande ämnen som kan komma in 
i blodcirkulationen och bidra till en låggradig 
systemisk inflammation. Att en sådan inflam-
mation påverkar risken för utveckling av hjärt–
kärlsjukdom har visats i en lång rad av studier. 
En annan tänkbar möjlighet där parodontit kan 
bidra till ateroskleros är att vissa bakterier som 
är starkt associerade till parodontit, såsom Por
phyromonas gingivalis (Pg), tar sig in i underlig-

Figur xii–xiii. Citrullinerade proteiner/peptider tros vara den möjliga kopplingen mel-
lan parodontit och reumatoid artrit (RA). Antikroppar mot citrullinerade proteiner 
(ACPA) är autoantikroppar med hög diagnostisk specificitet för RA. Proteiner citrullineras 
av enzymet peptidyl-arginin-deaminase (PAD) som konverterar proteiner innehållande 
aminosyran arginin till citrullin. Den parodontitassocierade bakterien P. gingivalis är för 
närvarande den enda kända bakterien som producerar enzymet PAD, som skulle kunna 
förklara länken mellan RA och parodontit. Denna hypotes stärks ytterligare av studier som 
rapporterar att antikroppar mot  P. gingivalis är vanligare hos patienter med parodontit.

Figur xii Figur xiii
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gande bindväv och vidare in i blodcirkulationen. 
Vissa stammar av Pg har i in vitro-studier visat 
sig ha egenskaper som kan bidra till utveckling 
av ateroskleros. 

Varför färre tänder är associerat till en ökad 
risk för hjärtinfarkt kan bero på att antal tänder 
tjänar som en markör för den samlade inflam-
mation i munnen, som en individ varit utsatt för 
under sin levnad, vilket i sin tur kan ha bidragit 
till utveckling av ateroskleros. Uppkomsten av 
hjärt–kärlsjukdom är multifaktoriell, där inflam-
matoriska tillstånd i munnen eventuellt kan vara 
en bidragande orsak. En annan förklaring till 
sambandet mellan antal tänder och hjärt–kärl-
sjukdom kan vara den försämrade nutrition som 
tandförluster kan orsaka. 

I en nyligen publicerad studie grupperades an-
talet tänder i helt tandlösa, 1–9 och 10–19 kvarva-
rande tänder och antal icke ersatta tänder i två 
grupper 1–8 och 9 eller fler icke ersatta tänder. 
Efter justering för andra riskfaktorer hade de 
med 9 eller fler icke ersatta tänder en ökad risk 
för död i hjärt–kärlsjukdom. 

Hjärt–kärlsjukdom och parodontit har många 
gemensamma riskfaktorer (diabetes, rökning, 
fetma, stress och socioekonomiska faktorer), 
men det kan också finnas gemensamma gene-
tiska riskfaktorer. Detta underlättar knappast 
analysen av ett eventuellt orsakssamband. Att 
visa på ett orsakssamband mellan tandförlust 
och kardiovaskulär sjukdom kommer därför att 
bli svårt, men oberoende av orsak till sambandet, 
kan antal tänder vara en av riskmarkörerna för 
hjärt–kärlsjukdom som dessutom är enkel och 
billig att registrera. 

Slutligen underströk Anders Holmlund att det 
är viktigt få till stånd ett ökat forskningssamar-
bete mellan läkare och tandläkare kring tandhäl-
sans koppling till den allmänna hälsan. 

Anders Gustafsson, professor, Karolinska 
institutet, avdelningen för parodontologi, 
Institutionen för odontologi, Huddinge: 
parodontit och hjärt–kärlsjukdom 
(parokrank-studien)
Intresset för en koppling mellan oral hälsa och 
allmän hälsa, särskilt hjärt–kärlsjukdomar, är 
mycket stort också sett i ett internationellt per-
spektiv. Många forskargrupper bearbetar fråge-
ställningar om kopplingen mellan orala sjukdo-
mar och allmän hälsa. Skulle det i framtiden visa 
sig möjligt att påverka dödligheten i hjärt–kärl-
sjukdomar genom att minska påverkan från oral 
infektion/inflammation skulle det vara mycket 
betydelsefullt. 

Som Ola Norderyd redovisade i sin presenta-
tion, redovisad här ovan, har visserligen den 
parodontala hälsan förbättrats påtagligt i den 
svenska befolkningen, men fortfarande har mer 
än tio procent av den vuxna befolkningen allvar-
lig parodontit och i storleksordningen 30 pro-
cent har måttlig parodontit. Och även om också 
dödligheten i hjärt–kärlsjukdomar minskar, re-
dovisar Socialstyrelsen i statistik från 2012 att 38 
procent av alla dödsfall i Sverige sker på grund av 
hjärt–kärlsjukdom. Även en måttlig påverkan på 
dessa sjukdomstal skulle således kunna vara av 
mycket stor betydelse.

Anders Gustafsson presenterade den pågå-
ende nationella studien parokrank (parodontit 
och kranskärlssjukdom), som bygger på ett sam-
arbete med sjukhustandvård och hjärtkliniker på 
17 sjukhus i hela landet. Studien leds av en styr-
grupp med deltagare från kardiologi, parodonto-
logi, registerforskning, inflammationsforskning, 
diabetesexpertis och epidemiologer och biosta-
tistiker. Studien ska inkludera 900 patienter 
som just har haft sin första hjärtinfarkt och 900 
matchade hjärtfriska kontroller. Vid presenta-

»Uppkomsten 
av hjärt–kärl-
sjukdom är 
multifakto-
riell, där in-
flammatoris-
ka tillstånd 
i munnen 
eventuellt 
kan vara en 
bidragande 
orsak.«

Figur xiv. Samband mellan tänder och hjärt–kärlsjukdom
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tionstillfället var omkring 700 patienter och näs-
tan lika många kontroller inkluderade i studien. 
Patienter och kontroller genomgår omfattande 
medicinsk och odontologisk undersökning och 
provtagning och följs sedan via register i två år. 
Huvudhypoteserna är att patienter som fått en 
hjärtinfarkt har sämre parodontal status än kon-
trollpersonerna och att man kommer att se fler 
tillkommande hjärtinfarkter hos de patienter 
som också har parodontit. På sikt kan studien ut-
vidgas till att omfatta behandling av parodontit 
för att se hur detta påverkar infarktrisken. Detta 
är dock en komplicerad försöksuppläggning, inte 
minst av etiska skäl. 

Anders Gustafsson avslutade sin presentation 
med att påpeka att parokrank kan tillföra ny 
kunskap därför att deltagarna undersöks kliniskt 
och röntgenologiskt och blod-, urin-, saliv- och 
bakterieprov insamlas. Alla tänkbara förväx-
lingsfaktorer (confounders) registreras och inom 
undersökningen följs alla patienter och kontrol-
ler longitudinellt med »riktiga« hjärt–kärlhän-
delser som utfallsmått. Studien kan följas på in-
ternet på adressen www.parokrank.com

Kåre Buhlin, docent, Karolinska institutet, 
avdelningen för parodontologi, Institutionen  
för odontologi, Huddinge: 
parodontit och alzheimers sjukdom  
– kan det finnas en koppling?
Alzheimers sjukdom är den vanligaste demens-
sjukdomen och den ökar med stigande ålder: cir-

ka 1 procent vid 65 års ålder och 20–25 procent 
i åldrarna över 80 år har Alzheimers sjukdom. I 
dag beräknas 140 000 individer ha demenssjuk-
dom i Sverige, varav omkring 90 000 har Alzhei-
mers sjukdom. 

Vanliga symtom är långsamt insjuknande 
och att episodminnet påverkas tidigt, glömskan 
kommer oftare vilket också omgivningen märker 
utav. Hos de sjuka kan amyloidaplack påvisas i 
hjärnan genom en så kallad pet-kameraunder-
sökning. 

Det finns ännu ett fåtal studier som rör kopp-
lingen mellan Alzheimers sjukdom och paro-
dontit. I en studie från svenska tvillingregistret 
visades att en tvilling som tappat hälften av sina 
tänder vid 35 års ålder hade 1,7 gånger högre risk 
att utveckla Alzheimers, än den tvilling som inte 
tappat sina tänder. En liknande studie som ge-
nomfördes i Japan visade att risken var 2,6 gång-
er högre för den som tappat flera tänder. Från 
djurstudier har rapporterats att tandförluster på 
försöksdjur leder till förändringar i nerver och i 
hjärnan. Detta har tolkats som att tandförluster 
kan påskynda demensutvecklingen. I studier på 
möss har man funnit ett samband mellan molar-
förluster, minskad inlärning och förändringar i 
hippocampusområdet i hjärnan. 

Bakgrunden till den studie som Buhlin och 
medarbetare nu påbörjat är således att försäm-
ringar av de kognitiva funktionerna har associe-
rats med tandförluster. En ökad mängd antigen 
mot vissa parodontitassocierade bakterier har 
observerats i hjärnan hos patienter med Alzhei-
mers sjukdom. En möjlig förklaring kan vara att 
bakterierna vandrat dit längs nervgrenar från 
trillingnerven, N. trigeminus. En annan hypo-
tes är att inflammationsämnen som frisätts efter 
bakteriell påverkan vid parodontit kan påverka 
proinflammatoriska cytokiner i hjärnvävnad el-
ler dess omgivning. 

Syftet med pågående studie är att försöka på-

Figur xv. Tänkbar förklaringsmodell för kopplingen mellan 
parodontit och Alzheimers sjukdom.

Figur xvi. Fördelning av patienter i olika grupper för studie av 
sambandet mellan parodontit och Alzheimers sjukdom.

»Syftet med pågående studie är att försöka påvisa 
om oral ohälsa är en riskmarkör för att utveckla eller 
förvärra Alzheimers sjukdom. Man avser också att 
utvärdera om inflammation och/eller infektion från 
munnen kan kopplas till den kognitiva förmågan.« 
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visa om oral ohälsa är en riskmarkör för att ut-
veckla eller förvärra Alzheimers sjukdom. Man 
avser också att utvärdera om inflammation och/
eller infektion från munnen kan kopplas till den 
kognitiva förmågan. På sikt avser man också att 
studera om parodontal behandling kan påverka 
risken för utveckling av Alzheimers sjukdom. 
Kåre Buhlin avslutade med att ställa den ännu 
retoriska frågan: »Sitter vettet i bettet?«

kommande program
Här nedan finner du några kommande spän-
nande kurser och konferenser med anknytning 
till Svenska Pa r odon to log fö re ning en. 
 Planera ditt deltagande redan nu. «Save the 
dates!«
� Jan Lindhe-symposium i Göteborg 9–10 maj 

2014.
� Svenska Parodontologföreningens höstkurs 

16–17 oktober 2014, internatkurs på Djurönä-
set. Från universitetskliniken i Zürich kommer 
professor Christoffer Hämmerle och med-
arbetare. Vid detta tillfälle har han samlat en 
grupp på sju medarbetare, däribland Ronald 

Jung, Goran Benic 
och Daniel Thoma, 
för en kurs inom 
aktuell parodon-
tologi, protetik 
och implantatbe-
handling. Kursen 
riktar sig till såväl 
specialister som 
allmäntandvården. Ett unikt tillfälle att träffa 
dessa odontologiska mästare på hemmaplan.

� EuroPerio i London 3–6 juni 2015, arrangeras 
av eFp (European Federation of Periodonto-
logy).

� eao (European Association of Osseo-
integration), kongress i Stockholm 24–26 sep-
tember 2015. Ta vara på denna chans att delta i 
en internationell implantatkongress i Sverige.

Om du vill veta mer om Svenska Parodontolog-
föreningen och våra aktiviteter, sök på internet-
adressen www.parodontologforeningen.org.se  
eller kontakta Linda Persson via e-post på adres-
sen parod@tandlakarforbundet.se.

Den finns på www.tandlakartidningen.se 

Söker du en 
vetenskaplig 
artikel ur 
Tandläkartidningen?

82

 D en gentekniska utvecklingen har 

öppnat möjligheter att avslöja gene

tiska variationer vid sjukdom. I köl

vattnet på denna utveckling uppstår 

den naturliga frågan om man genom 

att undersöka gensammansättningen hos den 

enskilda individen kan bestämma benägenheten 

att utveckla en given sjukdom eller givna sjuk

domsförlopp. Här finns en rad etiska problem

ställningar som redan för en del år sedan upp

märksammades i pressen [1, 2]. I den här artikeln 

vill vi kort belysa några av de etiska problemställ

ningarna med fokus på parodontit. 
Som en del av problemställningen är det vik

tigt att förstå hur gener kan ha betydelse för sjuk

domsutvecklingen, vilket vi också belyser. 

Eftersom parodontit orsakas av bakterier som 

kan ha olika patogen potential har det häv

dats att analys av bakteriernas gener 
vid mikrobiologisk provtagning 

Palle Holmstrup prof, PhD, odont dr, odont dr (hc), Afd for Parodontologi, Odont inst, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns universitet, DanmarkE-post: pah@sund.ku.dk
Tord Berglundhprof, odont dr, Avd för parodontologi, Inst för odontologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, Sverige

Jesper Reinholdtlektor, PhD, Afd for Oral Biologi, Inst for Odont, Health, Aarhus universitet, Danmark

skulle kunna vara värdefull. Relevansen för detta 

diskuteras kort. 
gener och sjukdomDet är välkänt att individer uttrycker olika grad 

av sjukdomskänslighet. Detta gäller i synnerhet 

parodontit som är en av människans vanligaste 

sjukdomar. Hos patienter som uppvisar likartad 

munhygien och som exponerats för lika omfatt

ning av olika riskfaktorer kan både debut och 

utvecklingsmönster av sjukdomen variera betyd

ligt. För parodontit och många andra sjukdomar 

inräknas ärftlighet som en viktig komponent för 

att förstå dessa skillnader. Senaste årens utveck

ling inom området genetik har alstrat nya kun

skaper i styrningen och kontrollen av vårt infek

tionsförsvar. Genernas betydelse för regleringen 

av inflammationsprocessen har därför fått en 

central plats för forskningen och ambitionen är 

att identifiera förändringar i arvsmassan som kan 

förklara individers olika sjukdomsbenägenhet. 

Det mänskliga genomet består av 23 kromo

sompar. Kromosomens dna är uppbyggt av se

kvenser av fyra olika baser, så kallade nukleo

tider; adenin (a), guanin (g), cytosin (c), tymin 

(t), och är arrangerat i en dubbelspiral som hålls 

samman med bindningar mellan nukleotider. 

Ärftliga förändringar i arvsmassan kan uppstå 

genom så kallade mutationer och en avvikelse i 

en nukleotidsekvens mellan olika individer kal

las för polymorfism. Om avvikelsen endast före

kommer vid en specifik nukleotid (till exempel g 

i stället för a) används begreppet »single nucleo

tide polymorphism« – snp [3]. I de fall polymor

fismen förekommer på parets båda kromosomer 

talar man om en heterozygot genotyp (till exem

pel gg), medan homozygot genotyp (till exempel 

ga) betecknar förändring på endast en av kromo

somerna i ett kromosompar. 

sammanfattat Med den gen-
tekniska utvecklingen uppstår den 
naturliga frågan om tandläkaren 
– med genetiska test – kan be-
stämma patienternas benägenhet 
att utveckla en given sjukdom. Men 

ingen genetisk test kan använ-
das för att bedöma risken för svår 
par odontit, och genetisk test av 
subgin givala bakterier tillför endast 

måttlig information. 
Godkänd för publicering 21 februari 2013

Begränsad nytta  med genetiska tester

»Emellertid tyder undersökningar på att de 

enskilda genernas betydelse för utveckling  

av sjukdom är begränsad.« 
illustr at ion:  colourbox
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Upptäckten av genetiska polymorfismer har stimulerat forskare inom medicin och odon
tologi att identifiera poten
tiella så kallade »markörgener« 
(candidate gene polymor phisms) som är 

utmärkande för en viss sjukdom. Forskningen 

har vanligtvis inriktats mot att jämföra förekomst 

av dessa gener i sjukdomsdrabbade patientgrup

per med friska kontroller. Många av polymorfis

merna är lokaliserade i gener som kodar för pro

teiner med specifika funktioner som cellsignaler 

(cytokiner) eller cellreceptorer i inflammations

processer. Förklaringar till individers olika sjuk

domskänslighet för kroniska inflammationssjuk

domar har därför sökts i samspelet mellan gener 

och riskfaktorer i miljön. Här har det visat sig att 

så olika sjukdomar som fetma och astma har lik

heter på det molekylära och cellulära planet [4]. 

Man har identifierat åtskilliga sjukdomsrelatera

de polymorfismer som kan tänkas förklara en del 

av de skillnader som ses i individers benägenhet 

för dessa och andra sjukdomar. Emellertid tyder 

undersökningar på att de enskilda genernas be

tydelse för utveckling av sjukdom är begränsad. 

Det har bland annat visat sig att sjukdomsasso

cierade gener endast står för en procent av ärft

ligheten för typ 2diabetes, trots att ärftlighets

undersökningar har visat att nära släktingar med 

typ 2diabetes har 3–4 gånger ökad risk för att 

få sjukdomen [5–7]. Det verkar således inte vara 

något enkelt samband mellan gener och indivi

duell benägenhet för sjukdom och en genetisk 

test för identifikation av sjukdomsbenägenhet 

vid typ 2diabetes är således närmast menings

lös [4]. Det betyder dock inte att skillnaderna i 

de enskilda gensekvenserna som är kopplade till 

det immunologiska svaret är utan betydelse för 

sjukdomsutvecklingen, men det ligger förmod

ligen en kombination av många olika genetiska 

avvikelser bakom det som i kliniken upplevs som 

olika benägenhet till sjukdom [4].
I detta sammanhang är det viktigt att framhålla 

att inte alla genetiska skillnader nödvändigtvis 

kommer till uttryck hos den enskilda individen. 

Mekanismer utanför generna, så kallade epige

netiska mekanismer, påverkar om generna blir 

tillgängliga och avlästa. För mer detaljerad information om epi
genetik hänvisas till [8]. Det 
betyder att även om en given ge
netisk skillnad finns i de celler som har 

betydelse för det immunologiska svaret, är det 

inte säkert att denna skillnad kommer till uttryck 

i inflammationsprocessen. Skillnader i de epige

netiska mekanismerna är också av betydelse för 

cellernas reaktionsmönster och miljöfaktorer 

kan i sin tur påverka epigenetiska mekanismer. 

Därmed spelar också miljöfaktorer en betydande 

roll för den individuella sjukdomsbenägenheten 

[9]. Dessa miljöfaktorer kan till exempel vara 

mikroorganismer, näringsförhållanden och to

bak. Det har rapporterats att hungersnöd i foster

stadiet har medfört blivande ärftliga epigenetis

ka förändringar [10] och epigenetiska skillnader 

har därmed förklarats som länken mellan gener, 

miljö och fenotyputveckling, däribland utveck

lingen av en given sjukdom [4]. sambandet mellan gener och parodontit

En nyligen publicerad amerikansk studie (nha

nes) har påvisat en prevalens av parodontit på 

över 47 procent hos personer över 30 år. Sjuk

domen fördelade sig med 8,7 procent, 30 pro

cent och 8,5 procent i grupperna lätt, måttlig re

spektive svår form av sjukdomen [11]. Parodontit 

är således inte bara en av de vanligaste sjukdo

marna i munhålan utan också en av de vanligaste 

sjukdomarna hos människor över huvud taget. 

Trots detta, och med kunskapen om sjukdomens 

bakteriella etiologi, vet vi i dag fortfarande inte i 

detalj varför vissa individer drabbas mer av par
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 D jup karies har en tydlig koppling till 
inflammation i pulpan, men det har 
länge varit oklart vilken betydelse 
detta har för långtidsprognosen av 
en kariesbehandling, där man an-

tingen försöker att undvika en perforation el-
ler där man gör en direkt överkappning av pul-
pan. I praktiken har detta medfört att många 
tandläkare internationellt använder en invasiv 
behandlingsstrategi som antingen innebär en 
fullständig exkavering med eller utan perfora-
tion eller ett endodontiskt ingrepp direkt [1]. I 
Skandinavien har det däremot varit stort fokus 
på mindre invasiva exkaveringsprinciper, som 
stegvis exkavering. Detta förfarande definieras 
av att man gör en inledande exkavering i en om-
fattning som gör det möjligt att lägga en tempo-
rär fyllning, det vill säga inte fokus på pulpanära 
exkavering. Efter en expektansperiod görs en 
slutlig exkavering och därefter en permanent 
fyllning. En annan skonsam exkaveringsvariant 
som omnämns i denna artikel är partiell exka-
vering, där man omedelbart utför en permanent 
fyllning. Man vänder alltså inte tillbaka för att 
fullgöra en exkavering. 

Om det är svårt att få konsensus om en 
behandlings  strategi beror det ofta på att yrkes-
termerna i kliniska undersökningar inte är till-
räckligt definierade, som djupet på kariesangrep-
pet eller hur mycket karies man avlägsnar vid 
varje enskild exkaveringsprocedur. Dessutom är 
det svårt att bedöma inflammation i pulpan, ef-
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Behandling  
av djup karies 

– baserad på 
evidens från nya 
kliniska studier

tersom vi ännu inte har någon apparat som non-
invasivt kan mäta graden av inflammation [2]. 

Behandlarvariationen kan också bero på att 
de kliniska studier som undersöker djup karies 
är få. Det saknas därför systematisk dokumen-
tation i form av randomiserade kliniska försök 
[3, 4]. Exempelvis är det avgörande när man jäm-
för två operativa behandlingar av karies att man 
ser till att karieslesionerna i båda behandlings-
grupperna har någorlunda samma djup och om-
fattning [5, 6]. När en tidigare översiktsartikel [3] 
framhäver att man förmodligen inte behöver gå 
tillbaka och göra färdigt en partiell exkavering, 
är det viktigt att veta att den konklusionen ba-
serar sig på kariesangrepp som omfattar högst 
hälften av dentinet. Rekommendationen kan vara 
korrekt, men ger ingen information om hur det 
skulle gå vid djupare karies, inklusive betydelsen 
av inflammation i pulpan. 

Längre fram i artikeln behandlas kort pato-
login för det djupa kariesangreppet i syfte att 
försöka ge en mer precis definition utifrån en 
röntgenbild. Därefter  går vi igenom ett par av de 
senaste kliniska undersökningarna, och exkave-
ringsprinciper diskuteras med utgångspunkt i 
kliniska exempel. Vad är status och kan man göra 
direkt överkappning på djup karies om behand-
lingen slutar med perforation till pulpan? Med 
utgångspunkt i de behandlingar som i dag har 
den högsta graden av evidens redogörs punktvis 
för de specifika behandlingsprocedurerna. 

inflammation i pulpan och karies
Vid en extern irritation av pulpan aktiveras en 
rad biologiska system [7], som berörs mycket kort 
här. Redan vid påverkan av det yttre dentinet kan 
det uppstå en neurogent inducerad kärldilatation 
som leder till de första vaskulära reaktionerna vid 

sammanfattat Debatten om 
exkavering av djup karies har länge 
baserats på en låg grad av evidens, 
eftersom det har saknats randomi
serade undersökningar som under
lag för att framhålla en behandling 
framför någon annan. I den här 
artikeln tar vi upp nya studier som 
undersöker dessa behandlings
problem.
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inflammation i pulpan. Vid denna tidiga stimule-
ring kan det vidare uppstå en förgrening av de 
sensoriska nervfibrerna, inklusive produktion av 
neuropeptider, som förutom att verka vasoaktivt 
kan stimulera växt av flera celltyper, till exempel 
hårdvävnadsproducerande celler, fibroblaster 
samt immunokompetenta celler [8–10]. Vid den 
egentliga bakteriella överföringen av avfallspro-
dukter genom dentinkanalerna aktiveras det in-
nata immunsystemet där antigenpresenterande 
celler, som den dendritformade cellen, mognar 
och transporteras via lymfkärl till de regionala 
lymfknutorna där de aktiverar de antigenspeci-
fika T-lymfocyterna. Man talar ofta om detta som 
den primära immunresponsen. Via blodet kan de 
aktiverade T-cellerna återvända till pulpan där 
de kan delta i en sekundär immunrespons, åter-
igen aktiverad av antigenpresenterande celler. 
Denna del av immunresponsen utgör den adap-
tiva och patogenspecifika immuniteten [8–10]. 
Flera typer av inflammationsceller medverkar 
till att bekämpa bakterierna och deras avfallspro-
dukter. Ett av de kritiska irreversibla elementen i 
inflammationsprocessen uppstår när inflamma-
tionscellerna hopar sig och därefter medverkar 
till degradering av pulpavävnaden [8]. De lokala 
områdena av nekros kan nu ge möjlighet för in-
vasiv bakteriell växt i pulparummet och vägen 
mot apikal inflammation och synliga periapikala 
förändringar på röntgenbilden är lagd.

Sedan Brännströms och Linds undersökning 
på 60-talet [11] har man varit klar över att pul-

pan kan reagera tidigt vid karies. Även under en 
kliniskt synlig emaljlesion kan cellulära föränd-
ringar och pulpala hårdvävnadsbildningar re-
gistreras som tecken på tidig inflammation och 
odontoblaststimulering [12]. Härav följer att ju 
djupare ett kariesangrepp är, desto kraftigare är 
den pulpala reaktionen. Ofta upplever inte pa-
tienten smärta vid djupa stadier av karies och 
problemet blir nu att en klinisk pulpadiagnos, 
som bland annat ställs utifrån närvaro eller från-
varo av smärta, inte alltid sammanfaller med den 
pulpala histologiska diagnosen. Exempelvis vid 
den kliniska diagnosen pulpitis irreversibilis kan 
man observera flera olika histologiska bilder, allt 
ifrån mycket få inflammationsceller till uttalad 
inflammation och egentlig nekros [13, 14]. Det 
kan bland annat bero på att karies kan utveck-
las med olika progressionshastigheter och inte 
minst ska progressionen bedömas efter perso-
nens ålder. Många av de första histopatologiska 
studierna som omfattade karies och pulpan går 
inte närmare in på denna aspekt [13]. Det vill 
säga: ju mer man vet om den kliniska situatio-
nen om kariesangreppet, desto mer kvalificerat 
kan en tentativ pulpadiagnos ställas. Men det är 
fortfarande endast ett kliniskt antagande och vad 
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 I takt med stigande guldpris har intresset för 
alternativa metaller och legeringar ökat. 
Till de mest intressanta materialen hör 
kobolt-kromlegeringar och titan. Dessa ma-
terial används också utanför odontologin, 

exempelvis till ledproteser och inom rekonstruk-
tionskirurgi. 

kobolt-kromlegeringar
Basmetallegeringar som kobolt-krom har an-
vänts till partialproteser sedan slutet av 1920-ta-
let och sedan adhesivtekniken utvecklades också 
till emaljretinerade broar. I usa har man länge 
använt kobolt-krom, och i ännu större utsträck-
ning nickel-krom, till konventionell broteknik. 
Farhågor för överkänslighetsreaktioner gjorde 
att det först 1999 blev tillåtet i Sverige att använ-
da basmetallegeringar, dock nickelfria, till fast 
protetik för mer långvarigt bruk [1].

Sammansättningen av de i Sverige använda ko-
bolt-kromlegeringarna varierar, men i allmänhet 
innehåller de cirka 60–65 procent kobolt, 25–30 
procent krom och mindre mängder av wolfram, 
molybden, kisel, järn cesium och kol. Korrosions-
resistensen brukar betraktas som mycket god, 
tack vare de stabila kromdioxider som bildas på 
ytan. Dessa legeringar har de, näst efter titan, hög-
sta smältpunkterna av dentala gjutlegeringar/ 
-metaller. Detta medför att de kan vara krävande 
att exempelvis gjuta men att risken för att de slår 
sig vid porslinspåbränning är liten [2]. 

titan
Titan anses vara mycket korrosionsresistent och 
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En översikt  
av materialens  
för- och nackdelar 
är dokumenterat ytterst vävnadsvänligt [2, 3]. 
Förutom så kallat kommersiellt rent titan an-
vänds inom odontologin också exempelvis nick-
el-titanlegeringar i rotkanalsfilar. Även kom-
mersiellt rent titan är, trots namnet, egentligen 
olika legeringar. Förutom cirka 99 procent titan, 
eller mer, innehåller de kväve, kol, väte, syre och 
järn och sammansättningen påverkar de meka-
niska egenskaperna. Titan reagerar väldigt lätt 
med andra ämnen och ytan blir förorenad, spe-
ciellt vid höga temperaturer. I kontakt med luft 
bildas momentant titanoxider på ytan och den 
höga reaktiviteten gör att man gjuter titan under 
argonskydd eller i vacuum. Vid 883°C förändras 
kristallstrukturen i titan och porslinspåbränning 
försvåras. Man måste därför använda så kallat 
lågbränt porslin till titan, med bränntemperatur 
under 800°C [2]. 

framställningstekniker
Det traditionella sättet att framställa en metall-
konstruktion genom gjutning har sina nackdelar. 
Götet slår sig när det svalnar och även om man 
försöker att kompensera det med anpassade in-
bäddningsmassor riskerar konstruktionen att få 
en dålig passform. Med ökad kurvatur och massa 
ökar också deformationen. Sågning i mindre sek-
tioner och lödning eller lasersvetsning till en en-
het kan vara ett sätt att hantera detta. Fräsning 
och/eller elektroderodering ur ett metallblock 
med olika scanning- och designtekniker har lan-
serats som alternativa produktionsmetoder. Det-
ta fungerar väl för titan men för kobolt-kromle-
geringar, som i regel är cirka 50 procent hårdare 
och sliter kraftigt på fräsverktygen, har metoder 
där man smälter ihop metallkorn med exempel-
vis laser blivit ett framgångsrikt alternativ [2, 4]. 

mekaniska egenskaper
Kobolt-kromlegeringar för mk-teknik har i re-
gel en ungefär dubbelt så hög elasticitetsmodul 
som titan. Motsvarande guldlegeringar ligger 

Sammanfattat Även om hel
keramiska konstruktioner har blivit 
vanligare är metaller och metall
legeringar fortfarande viktiga inom 
protetik. Till de mest intressanta 
materialen hör koboltkromlege
ringar och titan. Syftet med denna 
översikt är att visa vad vi vet om 
materialens för och nackdelar. 
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lite lägre än titan. Detta betyder att en kobolt-
kromkonstruktion är styvare än en som är gjord 
av titan eller guldlegering med samma dimensio-
ner. Man kan därmed minska dimensionerna av 
ett kobolt-kromskelett något (cirka 20 procent) 
utan att försämra hållfastheten jämfört med mot-
svarande konstruktion i en guldlegering [2].

håller porslinet?
Guldlegeringar med porslinsfasader lanserades 
på 1950-talet och ansågs länge överlägsna exem-
pelvis kobolt-kromlegeringar när det gäller pors-
linsbindning, men senare års studier har visat att 
skillnaderna har utjämnats [5]. Man har helt en-
kelt lärt sig att hantera den kraftiga oxidationen 
på kobolt-kromytorna. För även om oxidationen 
skapar ett bra korrosionsmotstånd medför den 
också en mer teknikkänslig porslinsbränning. 
Men porslinsmaterialen har utvecklats och i 
princip kan samma porsliner användas till både 
guld- och kobolt-kromlegeringar [2].

Bindningen mellan titan och porslin är mer 
problematisk, men här har vi heller inte 50–60 
års erfarenhet att dra nytta av. För god bindning 
till titanet och optimala mekaniska egenskaper 
för porslinet krävs bland annat mycket exakta 
ugnstemperaturer. Temperaturangivelserna på 
många porslinsugnar är ofta missvisande och alla 
laboratorier känner inte själva till dessa problem 
[6]. Dessutom måste oxidskiktet på titanytan vara 
lagom tjockt för god bindning. Ofta används olika 
så kallade bonding agents för att förbättra pors-
linsbindningen. Studier har föreslagit bonding 
agents som tycks ha bättre egenskaper än de nu 
använda, men intresset från industrin för dessa 
har varit lågt. Trots alla dessa svårigheter tycks 
problemen med porslinsbindningen till titan ha 
minskat [6]. Även här har säkert ökad kunskap 
och färdighet på laboratorierna spelat in. Men 
förbättringspotentialen är fortfarande stor och 
det krävs omfattande investeringar, tid, kunskap 
och intresse för det tandtekniska laboratorium 
som vill hålla en hög kvalitet på sina titanarbeten. 

Adhesiva frakturer, det vill säga att porslinet 
lossnar från metallytan, har minskat i takt med 
ökad hanteringsskicklighet, så var det med guld- 
och kobolt-kromlegeringarna och så är det också 
med titan. Om man har problem med detta i dag 
beror det sannolikt på felaktig hantering hos tek-
nikern [2, 6]. 

Defekter som senare kan leda till sprickbild-
ningar och ytfrakturer kan lätt uppstå inne i 
porslinet under framställningen, oavsett hur bra 
det binder till en metall eller legering. Sådana 
kohesiva frakturer förekommer därför ofta, inte 
minst på titan, och visar hur teknikkänslig fram-
ställning och hantering är. Hög tuggbelastning 
och bristande stöd från underliggande metalldel 
kan även de bidra till frakturer. Dessutom har låg-
brända porsliner per se sämre mekaniska egen-
skaper på grund av ett högre glasinnehåll [7, 8].   

Fräst titanskelett för överkäksbro.

Implantatretinerad titan-porslinsbro.

Porslinsfrakturer på tandstödd bro i kobolt-krom.
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svarande konstruktion i en guldlegering [2].
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linsbindning, men senare års studier har visat att 
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kelt lärt sig att hantera den kraftiga oxidationen 
på kobolt-kromytorna. För även om oxidationen 
skapar ett bra korrosionsmotstånd medför den 
också en mer teknikkänslig porslinsbränning. 
Men porslinsmaterialen har utvecklats och i 
princip kan samma porsliner användas till både 
guld- och kobolt-kromlegeringar [2].

Bindningen mellan titan och porslin är mer 
problematisk, men här har vi heller inte 50–60 
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förbättringspotentialen är fortfarande stor och 
det krävs omfattande investeringar, tid, kunskap 
och intresse för det tandtekniska laboratorium 
som vill hålla en hög kvalitet på sina titanarbeten. 

Adhesiva frakturer, det vill säga att porslinet 
lossnar från metallytan, har minskat i takt med 
ökad hanteringsskicklighet, så var det med guld- 
och kobolt-kromlegeringarna och så är det också 
med titan. Om man har problem med detta i dag 
beror det sannolikt på felaktig hantering hos tek-
nikern [2, 6]. 

Defekter som senare kan leda till sprickbild-
ningar och ytfrakturer kan lätt uppstå inne i 
porslinet under framställningen, oavsett hur bra 
det binder till en metall eller legering. Sådana 
kohesiva frakturer förekommer därför ofta, inte 
minst på titan, och visar hur teknikkänslig fram-
ställning och hantering är. Hög tuggbelastning 
och bristande stöd från underliggande metalldel 
kan även de bidra till frakturer. Dessutom har låg-
brända porsliner per se sämre mekaniska egen-
skaper på grund av ett högre glasinnehåll [7, 8].   
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kobolt-kromlegeringar och titan. Dessa ma-
terial används också utanför odontologin, 

exempelvis till ledproteser och inom rekonstruk-
tionskirurgi. 

kobolt-kromlegeringar
Basmetallegeringar som kobolt-krom har an-
vänts till partialproteser sedan slutet av 1920-ta-
let och sedan adhesivtekniken utvecklades också 
till emaljretinerade broar. I usa har man länge 
använt kobolt-krom, och i ännu större utsträck-
ning nickel-krom, till konventionell broteknik. 
Farhågor för överkänslighetsreaktioner gjorde 
att det först 1999 blev tillåtet i Sverige att använ-
da basmetallegeringar, dock nickelfria, till fast 
protetik för mer långvarigt bruk [1].

Sammansättningen av de i Sverige använda ko-
bolt-kromlegeringarna varierar, men i allmänhet 
innehåller de cirka 60–65 procent kobolt, 25–30 
procent krom och mindre mängder av wolfram, 
molybden, kisel, järn cesium och kol. Korrosions-
resistensen brukar betraktas som mycket god, 
tack vare de stabila kromdioxider som bildas på 
ytan. Dessa legeringar har de, näst efter titan, hög-
sta smältpunkterna av dentala gjutlegeringar/
-metaller. Detta medför att de kan vara krävande 
att exempelvis gjuta men att risken för att de slår 
sig vid porslinspåbränning är liten [2]. 

titan
Titan anses vara mycket korrosionsresistent och 

eller titan?
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En översikt 
av materialens 
för- och nackdelar
är dokumenterat ytterst vävnadsvänligt [2, 3]. 
Förutom så kallat kommersiellt rent titan an-
vänds inom odontologin också exempelvis nick-
el-titanlegeringar i rotkanalsfilar. Även kom-
mersiellt rent titan är, trots namnet, egentligen 
olika legeringar. Förutom cirka 99 procent titan, 
eller mer, innehåller de kväve, kol, väte, syre och 
järn och sammansättningen påverkar de meka-
niska egenskaperna. Titan reagerar väldigt lätt 
med andra ämnen och ytan blir förorenad, spe-
ciellt vid höga temperaturer. I kontakt med luft 
bildas momentant titanoxider på ytan och den 
höga reaktiviteten gör att man gjuter titan under 
argonskydd eller i vacuum. Vid 883°C förändras 
kristallstrukturen i titan och porslinspåbränning 
försvåras. Man måste därför använda så kallat 
lågbränt porslin till titan, med bränntemperatur 
under 800°C [2]. 

framställningstekniker
Det traditionella sättet att framställa en metall-
konstruktion genom gjutning har sina nackdelar. 
Götet slår sig när det svalnar och även om man 
försöker att kompensera det med anpassade in-
bäddningsmassor riskerar konstruktionen att få 
en dålig passform. Med ökad kurvatur och massa 
ökar också deformationen. Sågning i mindre sek-
tioner och lödning eller lasersvetsning till en en-
het kan vara ett sätt att hantera detta. Fräsning 
och/eller elektroderodering ur ett metallblock 
med olika scanning- och designtekniker har lan-
serats som alternativa produktionsmetoder. Det-
ta fungerar väl för titan men för kobolt-kromle-
geringar, som i regel är cirka 50 procent hårdare 
och sliter kraftigt på fräsverktygen, har metoder 
där man smälter ihop metallkorn med exempel-
vis laser blivit ett framgångsrikt alternativ [2, 4]. 

mekaniska egenskaper
Kobolt-kromlegeringar för mk-teknik har i re-
gel en ungefär dubbelt så hög elasticitetsmodul 
som titan. Motsvarande guldlegeringar ligger 

Sammanfattat Även om hel
keramiska konstruktioner har blivit 
vanligare är metaller och metall
legeringar fortfarande viktiga inom 
protetik. Till de mest intressanta 
materialen hör koboltkromlege
ringar och titan. Syftet med denna 
översikt är att visa vad vi vet om 
materialens för och nackdelar. 
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 D jup karies har en tydlig koppling till 
inflammation i pulpan, men det har 
länge varit oklart vilken betydelse 
detta har för långtidsprognosen av 
en kariesbehandling, där man an

tingen försöker att undvika en perforation el
ler där man gör en direkt överkappning av pul
pan. I praktiken har detta medfört att många 
tandläkare internationellt använder en invasiv 
behandlingsstrategi som antingen innebär en 
fullständig exkavering med eller utan perfora
tion eller ett endodontiskt ingrepp direkt [1]. I 
Skandinavien har det däremot varit stort fokus 
på mindre invasiva exkaveringsprinciper, som 
stegvis exkavering
av att man gör en inledande exkavering i en om
fattning som gör det möjligt att lägga en tempo
rär fyllning, det vill säga inte fokus på pulpanära 
exkavering. Efter 
slutlig exkavering och därefter en permanent 
fyllning. En annan skonsam exkaveringsvariant 
som omnämns i denna artikel är 
vering, där man omedelbart utför en permanent vering, där man omedelbart utför en permanent vering
fyllning. Man vänder alltså inte tillbaka för att 
fullgöra en exkavering. 

Om det är svårt att få konsensus om en 
behandlingsstrategi beror det ofta på att yrkes
termerna i kliniska undersökningar inte är till
räckligt definierade, som djupet på kariesangrep
pet eller hur mycket karies man avlägsnar vid 
varje enskild exkaveringsprocedur. Dessutom är 
det svårt att bedöma inflammation i pulpan, ef
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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 
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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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