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Figur i a–b. Tvärsnitt med låg respektive 
hög ansiktshöjd samt lågt respektive högt 
alveolar utskott.
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 D et råder ett tydligt samband mel-
lan tillväxten av alveolarutskottet 
och tand eruption [1]. Vid tandför-
lust förloras även höjd och bredd av 
alveolarutskottet [2]. Tillväxt en av 

käkbenet stannar av i samband med avstannad 
övrig skelettal tillväxt. Dock kan mindre tillväxt-
förändringar av alveolarutskottet fortfarande på-
visas efter avslutad pubertal tillväxt [3]. Tillväxt 
och alveolarutskottets morfologi är inte bara 
intressant vid ortodonti, utan även vid olika im-
plantatkirurgiska ingrepp. Liten höjd och, fram-
för allt, liten bredd av käkbenet är något som kan 
försvåra möjligheterna för implantatbehandling.

Syftet med denna studie är att utreda ett even-
tuellt samband mellan ansiktshöjden och varia-
tioner av alveolarutskottets morfologi. Hypote-
sen som ligger till grund för forskningsprojektet 
är att det finns en koppling mellan ansiktshöjd 
och käkbenets morfologi. Om man exempelvis 
har en hög ansiktshöjd har man också ett högt  
alveolarutskott som troligtvis är tunt i bucco-
lingual utsträckning. Om man har en låg ansikts-
höjd har man däremot ett lågt, men brett, alveo-
larutskott. Om hypotesen stämmer kan man dra 
nytta av kunskapen vid terapiplanering för orto-
donti och implantatbehandlingar.

alla ser olika ut
Ansiktshöjden kan grovt fastställas kliniskt för 
ett vant öga, eller mer detaljerat på en profilrönt-
gen av ansiktet. I samband med terapiplanering 
inför implantatbehandling görs en kartläggning 
av alveolarutskottet med preoperativ röntgen, 

Kartläggning av  
käkbenet och dess  
relation till ansiktshöjden

vanligtvis i form av tvådimensionell röntgen. 
Denna teknik kan dock inte ge en uppskattning 
av alveolarutskottets bredd, vilket gör att Cone 
Beam Computed Tomography (cbct) är fördel-
aktig när man ska bedöma om det finns tillräcklig 

SAMMANFATTAT I denna studie 
undersöks sambandet mellan 
alveolarutskottets morfologi och 
ansiktshöjden, med koppling till 
implantatkirurgisk behandling  
och ortodonti.

»Liten höjd och, framför allt, liten 
bredd av käkbenet är något som kan 
försvåra möjligheterna för implantat
behandling.«
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Varför började du med detta?
– I samband med att jag började arbeta på 
Tandvårdshögskolan i Malmö fanns det 
möjlighet att börja forska på deltid. Intresset 
väcktes för att få möjlighet att fördjupa sig 
och få ökad kunskap inom ett område. Jag 
har alltid varit intresserad av käkkirurgi och 
det lockade att forska inom området.

På vilket sätt får din forskning betydelse för 
patienter?
– I min forskning tittar jag närmare på an-
siktshöjd och alveolarutskottets morfologi. 
Ökad kunskap om alveolarutskottets morfo-
logi kan förbättra terapiplanering, behand-
ling och prognos. Jag hoppas att resultaten 
kan ligga till grund för beslutsfattning vid 
implantatkirurgisk behandling, och även vid 
ortodontisk behandling.

På vilket sätt kommer forskningen att få 
betydelse för dig och din karriär, tror du?
– Att vara doktorand innebär att jag lär mig 
nya saker, inte bara sådant som är kopplat 
till min forskning utan även om mig själv. 
Jag tror att det kommer att påverka kar-
riären positivt att knyta kontakter genom 
att komma ut på konferenser i Sverige och 
i världen och möta andra forskare. Det är 
utvecklande att ta del av vad de arbetar med 
och att själv presentera min forskning.

Vad ska du göra när forskarskolan är klar?
– Jag kommer att fortsätta med doktorand-
studierna, men med väldigt bra kurser och 
ökad kunskap i bagaget. Jag hoppas även 
kunna vidareutveckla det kliniska arbetet 
kopplat till käkkirurgi.
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»Att vara doktorand innebär att jag 
lär mig nya saker, inte bara sådant 
som är kopplat till min forskning 
utan även om mig själv.«
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benvolym inför implantatbehandling i samtliga 
dimensioner [4].

Det finns i dagsläget endast några få studier 
där man med hjälp av cbct har undersökt alveo-
larutskottets morfologi kopplat till ansiktshöj-
den [5, 6]. I den ena studien undersöks enbart 
mandibeln och i den andra undersöks endast 
ett begränsat område i maxillan. Vi ska göra en 
retrospektiv studie för att undersöka samban-
det mellan ansiktshöjden och alveolarutskottets 
morfologi i maxillan och mandibeln hos vuxna 
individer med hjälp av cbct. 

VerktYG FÖr FÖrBÄttraD 
teraPiPlaNeriNG oCH BeHaNDliNG
Vad hoppas vi då tillföra med detta forsknings-
projekt? Genom att kartlägga ett eventuellt sam-
band mellan ansiktshöjd och alveolarutskottets 
morfologi hoppas vi kunna ge ett verktyg för att 
förbättra terapiplanering och behandling och 
eventuellt ge ökad förståelse vid prognosbedöm-
ning. Man skulle även kunna spekulera vidare 
och undersöka om höjden på alveolarutskottet 
kan ge information om bredden. Det vill säga om 
man på ett vanligt OPG kan bedöma att ett högt 
alveolarutskott också innebär att det är tunnare. 
Det i sin tur kan exempelvis påverka planeringen 
inför implantatbehandling.

20 000 PatieNter BeHaNDlas VarJe År
Det beräknas att cirka 20 000 patienter årligen 
behandlas i Sverige med sammanlagt omkring 
60 000 implantat. Uppgifterna på global nivå är 
mer osäkra, men man räknar med att det i värl-
den finns minst omkring 110 miljoner dentala im-
plantat. Aktuell forskning visar att lokal vävnads-
nedbrytning – periimplantit – tycks vara vanligt 
förekommande. I framtida forskningsprojekt 
avser vi att försöka svara på frågan om den in-
divid som har ett tunnare alveolarutskott också 
löper större risk för utveckling av periimplantit 
på grund  av mindre tillgänglig benvolym.


