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 B ehandling med antikoagulantium är en 
central del i många sjukdomstillstånd. 
I över 60 års tid har warfarin varit det 
enda allmänt tillgängliga perorala anti-
koagulerande läkemedlet. Läkemedel 

som acetylsalicylsyra (till exempel Trombyl®) 
och clopidogrel (till exempel Plavix®) påverkar 
hemostasen genom att hämma trombocytfunk-
tion och räknas således till läkemedelsgruppen 
trombocythämmare. Trombocythämmare an-
vänds i likhet med antikoagulerande läkemedel 
för att hämma blodproppsbildning, men har en 
mildare effekt på hemostasen och kommer inte 
att beskrivas närmare i denna artikel. Antikoa-
gulerande läkemedel som injiceras (parenterala 
läkemedel), som exempelvis heparin, kommer 
heller inte att beröras i denna artikel då dessa lä-
kemedel sällan används för långtidsbehandling. 
För en översiktlig beskrivning av primära och 
sekundära hemostasen (koagulationen): se res-
pektive faktarutor. 
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SAMMANFATTAT En ny generation av perorala antikoagulantia har 
lanserats. Dessa koagulations hämmare är godkända i Sverige som skydd 
emot stroke vid förmaks flimmer. Det finns i dag inga kliniska studier på 
hur denna nya generation läkemedel påverkar blödning vid odontologiska 
ingrepp. I väntan på sådana studier vill vi rekommendera ett försiktigt 
tillvägagångssätt vid omhändertagandet av dessa patienter. 

Warfarin har många negativa sidor vad gäller 
läkemedelsinteraktioner, biverkningar samt ett 
smalt terapeutiskt fönster, inom vilket det kan 
vara svårt att kontrollera patienten. Vidare är 
vissa patienter mycket svåra att hålla inom kor-
rekt inr (pk)-värde, vilket kräver täta kontroller. 
Således finns det ett stort intresse för att utveck-
la läkemedelsalternativ med mer fördelaktiga 
egenskaper. Under de senaste åren har två nya 
grupper av antikoagulantia godkänts för använd-
ning i Nordamerika (Usa och Kanada), Japan 
och inom Europeiska Unionen. Till skillnad från 
warfarin, som indirekt via hämning av vitamin K 
hämmar koagulationsfaktorerna II, VII, IX och 
X samt protein S och protein C, verkar den nya 
generationen antikoagulationsläkemedel genom 
att, direkt och specifikt, hämma koagulations-
kaskaden. Denna hämning sker via trombin eller 
faktor Xa (figur i) [1]. Dessa nya läkemedel kan 
delas in i två läkemedelsgrupper; direkta trom-
binhämmare bestående av dabigatran (Pradaxa®) 

Figur I. Koagulationskaskaden 
och måltavlorna för den nya 
generationen läkemedel för 
antikoagulantiabehandling.
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Sekundär hemostas, eller koagulation, innebär att trombocytpluggen från den 
primära hemostasen förstärks med fibrin. På trombocytens yta sker bindning och 
aktivering av koagulationsfaktorer, vilka förekommer som spårämnen i plasman. 
Aktiveringen kan ske genom den externa vägen (faktor VII binder till tissue factor, 
som exponeras i blodet vid vävnadsskada) eller den interna vägen (faktor XII 
binder till blottlagt kollagen i kärlskadan). 

FAKTA 1. PRIMÄR HEMOSTAS

von Willenbrandfaktor (vWf) som finns fritt i plasman binder till blottat kollagen 
i det skadade endotelet. vWf kan sedan binda till GIb-receptorn på trombocyten. 
När trombocyterna adhererar, aktiveras de och degranulerar. Vid degranuleringen 
släpps innehållet ut från trombocytens alfa-granulae och dense bodies. Efter 
aktiveringen blottas en ny receptor på trombocytens yta, GPIIb/IIIa. GPIIb/IIIa 
binder både fibrinogen och vWf, vilket leder till aggregering av trombocyter så att 
en plugg bildas som täpper igen kärlskadan.
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och direkta faktor Xa-hämmare såsom rivaroxa-
ban (Xarelto®), apixaban (Eliquis®) samt edoxa-
ban (Lixiana®). Sedan 2012 är de tre först nämn-
da läkemedlen medtagna i European Society of 
Cardiologys riktlinjer, som även stöds av Svenska 
Cardiologföreningen. Indikationen är att före-
bygga komplikationer på grund av tromboser, så 
som ischemisk stroke orsakad av icke-valvulärt 
förmaksflimmer, vilket är en av de vanligaste or-
sakerna till antikoagulantiabehandling [2]. Det 
första läkemedlet som introducerades var dabi-
gatran och snart därefter introducerades även 
rivaroxaban och apixaban [3–5]. Edoxaban är 
hittills endast licensierad i Japan och kommer 
således inte att beskrivas i denna artikel. Dabiga-
tran, rivaroxaban och apixaban är alla godkända 
i Sverige, och täcks inom högkostnadsskyddet för 
prevention av ischemisk stroke orsakad av syste-
misk emboli vid förmaksflimmer. 

Icke-valvulärt förmaksflimmer är den vanli-
gast förekommande hjärtarytmin och preven-
tion av ischemisk stroke orsakad av systemisk 
emboli är en central del i behandlingen av dessa 
patienter [6]. Tidigare i år visade en svensk scre-
eningstudie att av 1 326 individer, vid en ålder av 
75–76 år, hade så många som 13,9 procent denna 
typ av förmaksflimmer. För samtliga dessa pa-
tienter är det indicerat med antikoagulantiabe-
handling, undantaget när specifik kontraindika-
tion föreligger [7]. Dabigatran, rivaroxaban och 
apixaban uppvisar många fördelaktiga egenska-
per gentemot warfarin: exempelvis kräver dessa 

inte kontinuerliga inr (pk)-värden, risken för 
intrakraniell blödning är lägre och de uppvisar 
betydligt färre läkemedelsinteraktioner. Nack-
delarna innefattar, förutom en betydligt högre 
kostnad, att blödningsbenägenheten inte går att 
undersöka lika säkert som med warfarin (inr-
värde) samt att inga specifika reverserande lä-
kemedel finns att tillgå vid omfattande blödning. 
Warfarin kan vid behov effektivt reverseras ge-
nom administrering av protrombinkomplexkon-
centrat [8]. Några av dessa nya läkemedels egen-
skaper beskrivs i relation till warfarin i tabell 
i. Nedan beskrivs dabigatran, rivaroxaban och 
apixaban individuellt i korthet. 

direkt trombinhämmare
Dabigatran (Pradaxa®)
I oktober 2010 godkändes dabigatran av det ame-
rikanska läkemedelsverket (fda) för vuxna som 
har förmaksflimmer och anses ha en förhöjd 
risk att drabbas av ischemisk stroke. Dabigatran 
är även godkänt för profylax av venös trombo-
embolisk sjukdom hos patienter som genomgått 
protesoperation i höft- eller knäled. Den antikoa-
gulantiska effekten uppnås genom att aktivering 
av trombin hämmas och genom detta även om-
vandlingen av fibrinogen till fibrin [9]. På detta 
sätt hämmas blodkoagelformation. Dabigatran 
administreras som en pro-drog (dabigatran ex-
etilate) som aktiveras i levern till dabigatran 
och senare elimineras via njurarna [10]. Således 
justeras dosen för patienter med nedsatt njur-
funktion för att undvika icke önskade bieffekter 
i form av blödning. Eliminering av dabigatran 
via njurarna sker via ett specifikt utsöndrings-
system varpå läkemedel som interfererar eller 
konkurrerar med detta system kan ge upphov till 
läkemedelsinteraktioner [11]. Exempel på läke-
medel som interagerar med dabigatran på detta 
sätt är klaritromycin, karbamazepin och syste-
miska antibiotika, så kallade azoler, till exempel 

TABELL 1. Egenskaper hos de perorala läkemedlen för antikoagulantiabehandling [4, 5, 18].

Warfarin Dabigatran Rivaroxaban Apixaban

Verkningsmekanism Inhibering av 
syntetisering 
av faktor II, VII, 
IX och X

Direkt trombin-
inhibering

Direkt faktor 
Xa-inhibering

Direkt faktor 
Xa-inhibering

Biotillgänglighet > 95 % 6 % 66–100 % > 50 %

Halveringstid 35–45 h 12–17 h 5–13 h 8–15 h

Eliminering 100 % lever 80 % njure
20 % lever

33 % njure
66 % lever

25 % njure
75 % lever

Kontrollering  
av effekt

Ja (INR-värde) Nej Nej Nej

Antidot (reverserare) Ja Nej Nej Nej

»Dabigatran, rivaroxaban och apixaban uppvisar 
många fördelaktiga egenskaper gentemot warfarin: 
Exempelvis kräver dessa inte kontinuerliga  
INR (PK)-värden, risken för intrakraniell 
blödning är lägre och de uppvisar betydligt färre 
läkemedelsinteraktioner …« 
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ketoconazol [12]. Jämfört med warfarin uppvisar 
dock dabigatran få läkemedelsinteraktioner och 
har en betydligt mer förutsägbar effektivitet. I 
dag finns dock ingen motsvarighet till warfarins 
inr-test för dabigatran, vilket gör det svårt att 
exakt veta blödningsbenägenheten hos en pa-
tient vid ett specifikt tillfälle. Inte heller finns 
något specifikt reverserande läkemedel att tillgå 
vid omfattande blödning [12]. 

direkta faktor Xa-hämmare 
Rivaroxaban (Xarelto®) 
Rivaroxaban var det första läkemedlet i grup-
pen direkt faktor Xa-hämmare att bli godkänt 
och introducerat på marknaden. Utöver att vara 
godkänt för indikationerna nämnda för dabiga-
tran är rivaroxaban i Sverige även godkänt för be-
handling av djup ventrombos och förebyggande 
av återkommande djup ventrombos och lungem-
boli. Rivaroxaban metaboliseras främst av CYP-
systemet i levern, i synnerhet av CYP3A4, vilket 
gör den något mer utsatt för potentiella läkeme-
delsinteraktioner än dabigatran. Dock har man 
sett att även om klaritromycin, som är en potent 
CYP3A4-inhibitor, signifikant ökar plasmakon-
centrationen av rivaroxaban, bedöms detta inte 
ha någon klinisk betydelse [13]. Eliminering av 
rivaroxaban sker även via njurarna genom sam-
ma mekanism som för dabigatran, vilket gör att 
läkemedelsdosen måste reduceras hos patienter 
som har signifikant nedsatt njurfunktion [14]. 
Rivaroxaban uppvisar liknande interaktionspro-
fil som dabigatran. I likhet med dabigatran finns 
ingen motsvarighet till warfarins inr-test för 
rivaroxaban, och det finns heller inget specifikt 
reverserande läkemedel att sätta in vid okontrol-
lerad blödning [12, 15]. 

Apixaban (Eliquis®)
Apixaban delar många likheter med rivaroxaban 
vad gäller egenskaper samt indikationer. Dock 
är apixaban inte godkänt för behandling av djup 
ventrombos. 

Metabolism och eliminering sker i likhet med 
rivaroxaban via levern, CYP-systemberoende 
samt icke-CYP-systemberoende, och via nju-
rarna [12, 16]. Läkemedelsinteraktioner delas 
sannolikt till stor del med rivaroxaban, men då 
apixaban har använts kortare tid finns det färre 
kliniska data att tillgå [16]. I likhet med dabiga-
tran och rivaroxaban finns ingen monitorerings-
möjlighet för apixaban och det finns inget speci-
fikt reverserande läkemedel.

hänsynstaganden till den nya generationen 
antikoagulantia i tandvården
Det finns i dag inga kliniska studier på hur denna 
nya generation läkemedel påverkar blödning vid 
odontologiska ingrepp. I dagsläget finns heller 
inga riktlinjer, vare sig i Europa eller i Nordame-
rika, för hur odontologiska ingrepp ska genom-

föras när patienten står på något av dessa läke-
medel. Litteraturen inom området är än så länge 
begränsad till enstaka översiktsartiklar [17]. 
På grund av avsaknad av studier i ämnet är det 
svårt att veta hur patienter som använder något 
av dessa läkemedel och som är i behov av den-
tala extraktioner eller oralkirurgiska ingrepp bör 
behandlas. I väntan på kliniska studier anser vi 
det rimligt att rekommendera ett något försik-
tigt tillvägagångssätt vid omhändertagandet av 
dessa patienter. Klart är att avsaknaden av spe-
cifika reverserande läkemedel samt monitore-
ringsmöjligheter försvårar beslutfattandet vid 
behandlingsplaneringen. Grundat på tillgänglig 
information samt rekommendationer från Svens-
ka Sällskapet för Trombos och Hemostas föreslår 
vi att följande tillvägagångssätt är lämpligt inför 
behandling [19]: 
n Omsorgsfullt upptag av anamnes för att utreda 

om det föreligger ytterligare faktorer som kan 
påverka patientens blödningstendens eller det 
aktuella läkemedlets effekt.

n Vid depuration eller okomplicerad extraktion 
behålls dabigatran, rivaroxaban eller apixaban. 
Efter ingreppet bör området komprimeras 
med en kompress fuktad med tranexamsyra 
(till exempel Cyklokapron®) under en timme. 
Lämplig lösning erhålles om en brustablett 
Cyklokapron® löses upp i 10 ml vatten. Under 
det närmaste dygnet ska varm dryck undvikas. 
Det är också olämpligt att låta patienten skölja 
med Cyklokapron® då det kan spola bort ett 
eventuellt koagel [19].

n Vid operativ extraktion/dentoalvolär kirurgi 
och normal njurfunktion sätts dabigatran, ri-
varoxaban eller apixaban ut dagen före opera-
tion och återinsätts dagen efter. Ingen ersät-
tande antikoagulantia behövs. Har patienten 
nedsatt njurfunktion behöver dabigatran, riva-
roxaban eller apixaban sättas ut tidigare [19]. 
Läkare bör konsulteras före ingreppet. Använd 
atraumatisk teknik, tillsätt lokalt verkande he-
mostatikum som exempelvis Surgicel® eller 
Tissue-Fleece® samt antifibrinolytikum som 
tranexamsyra (till exempel Cyklokapron®) en-
ligt ovan beskrivning. Vidare är suturering att 
rekommendera.

n Vid postoperativ blödning: Behandla som vid 
postoperativ blödning för patient som står på 
warfarin. Kontakta sjukhus om blödningen är 
omfattande och hemostas inte uppnås.

n nsaid-preparat bör förskrivas med försiktig-
het till patienter som står på dabigatran eller 

»… Nackdelarna innefattar, förutom en betydligt 
högre kostnad, att blödningsbenägenheten inte går att 
undersökas lika säkert som med warfarin (INR-värde) 
samt att inga specifika reverserande läkemedel finns 
att tillgå vid omfattande blödning.« 
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rivaroxaban på grund av en ökad risk för gast-
rointestinal blödning eller intrakraniell blöd-
ning [15].

n Vid blödningskomplikation är det viktigt att 
rapportera detta som en läkemedelsbiverkan 
för att öka kunskapen kring denna risk.

Vår erfarenhet av dessa läkemedel är dock att 
dentala extraktioner går att genomföra utan att 
läkemedelsbehandlingen behöver modifieras 
eller sättas ut. Extra försiktighet bör tas om pa-
tienten har nedsatt njurfunktion eller av någon 
annan anledning har en ökad blödningstendens. 
Interaktionsproblematiken samt den individu-
ella inställningen av dessa nya preparat är be-
tydligt mindre än med warfarin. Trots det är det 
viktigt att ta dessa läkemedel i beaktande vid 
behandlingsplanering, i synnerhet om käkkirur-
giska ingrepp ska utföras.

»Vår erfarenhet av dessa läkemedel är dock att 
dentala extraktioner går att genomföra utan att 
läkemedelsbehandlingen behöver modifieras eller 
sättas ut.« 
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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 
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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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SAmmANfATTAT Många patien-
ter har behov av benuppbyggande 
tekniker för att möjliggöra im-
plantatbehandling. Här presen-
teras en översikt av de vanligaste 
benvolyms ökande teknikerna.

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

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

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

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

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

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

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

a b c

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

ba

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

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

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

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

a

a

b b

Benaugmentation 
i samband med 
implantatbehandling 
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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 Brånemarksimplantat, 
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 
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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 
) 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 

Andra mindre invasiva tekniker för att få till-
gång till bentransplantat är att samla benpartik-
lar i ett filter under borrning i närliggande ben 
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Figur III. (a) Uppsamling av benspån 
med ett benfilter under preparation 
av implantatsäten. (b) Benspån.

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 bentagiv). Beroende på bentagiv -
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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 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 

»Om det är svårt att få konsensus 

om en behandlings  strategi beror 

det ofta på att yrkestermerna i 

kliniska undersökningar inte är 

tillräckligt definierade …«
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