
Tandläkartidningen 9 • 201662

Forskning

Inom ortodontin har det blivit allt vanligare att or-
todontiska retainertrådar får sitta kvar i många år 
efter en tandregleringsbehandling.

Retainertrådar sätts för att, i det korta perspek-
tivet, förhindra att tänderna recidiverar mot den 
position de hade innan behandling och, i det långa 
perspektivet, för att förhindra att en sekundär 
trångställning ska uppkomma som följd av natur-
liga tandförflyttningar. 

Ett flertal studier som publicerades på nittiotalet 
[1] visade att det enda sättet att undvika sekundära 
trångställningar på sikt var långvarig retention med 
fasta eller avtagbara retentionsapparaturer. Fasta 
bondade retainers används både i överkäken och un-
derkäken och består ofta av twistade (vridna) trådar 
av lätt härdad rostfri tråd. I det kortare perspektivet 
(5 år) har studier visat att de bondade trådarna inte 
förefaller ge upphov till några skador [1], men på 
lång sikt vet vi inte hur trådarna påverkar tänderna.

FALL MED ALLVARLIGA BIEFFEKTER
En hel del patienter har nu haft sina trådar i 10, 15 
eller 20 år och tyvärr har vi börjat se enstaka fall 
med allvarliga bieffekter (figur I a). Patienterna har 
kommit från olika delar av Sverige. Det förefaller 
som om trådarna efter uppskattningsvis 10–15 år i 
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Ortodontiska retainertrådar får ofta sitta kvar under många år efter  
en tandreglering. Hur trådarna påverkar tänderna på lång sikt är ännu 
oklart, men enstaka fall med allvarliga bieffekter har dykt upp. Var 
därför observant på lägesförändringar av tänder som sitter fixerade  
i äldre bondade retainers.

enstaka fall kan förändras och twistningen av trå-
den långsamt vrider sig tillbaka. Detta kan orsaka 
en vridning av en eller flera tänder i bucko-lingual 
led, så kallad buckal respektive lingual rottorque 
(figur II a och b). 

Eftersom tänderna är fixerade ganska långt in-
cisalt påverkar tråden framför allt rotens position, 
vilket innebär att roten förflyttas buckalt eller ling-
ualt som följd av uppvridningen av tråden. I de fall 
roten vrids buckalt flyttas denna ut ur den buckala 
benkompaktan och gingivan spänns ut med risk 
för gingivala retraktioner, som efter ett tag kan nå 
långt ner på roten (figur I a). Vrids tanden lingualt 
flyttas roten också ur benkompaktan, men skyddas 
av munbottenslemhinnan. Processen går sannolikt 
väldigt långsamt och smygande. 

UNDERSÖK LÄGESFÖRÄNDRINGEN
Den första åtgärd man bör göra som tandläkare, 
om man ser en gingival retraktion på en tand som 
sitter fast i en retainer som har suttit i många år, är 
att undersöka eventuell lägesförändring av tanden i 
förhållande till granntänderna. Har man den mins-
ta misstanke om att tanden/roten har ändrat läge 
bör man snarast avlägsna retainern helt. Vi brukar 
rekommendera patienten att därefter avvakta och 
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se om man kan få en spontan tillbakafl yttning av 
tanden till sitt ursprungliga läge. 

Vi vet emellertid inte om detta verkligen sker. Om 
den gingivala recessionen är liten och patienten är 
orolig för sekundära tandförfl yttningar kan man 
göra en tunn vacuumpressad retentionsskena, ex-
empelvis en Essixskena, som eff ektivt förhindrar 
förfl yttning. Är den gingivala recessionen allvarli-
gare kan man behandla patienten ortodontiskt som 
steg nummer 1, för att därefter kirurgiskt eliminera 
den kvarvarande gingivala fåran. 

Figur I b visar samma patient som i I a, men som 
nu behandlats ortodontiskt. 31 har fl yttats in i al-
veolarutskottet och roten har tippats lingualt så att 
tanden har fått tillbaka den normala rotlutningen 
(torquen). Den kvarvarande fåran i gingivan kvar-
står men tanden har nu ett betydligt bättre läge för 
eventuell kirurgisk korrigering.

SAMMANFATTNING
Var observant på lägesförändringar av tänder som 
sitter fi xerade i bondade retainers. Vid tecken på 
lägesförändring och gingival retraktion, ta bort re-
tainern så snart som möjligt. Diskutera eventuell 
fortsatt retention med vacuumpressad skena, al-
ternativt en ny passiv retainertråd. ●

Figur II. Schematisk bild av rottippning då retainertråd blir 
aktiv och vrids upp i sin twistning. 
a) Buckal rottorque. 
b) Lingual rottorque beroende på hur tråden vrids tillbaka.
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Figur I a–b.  23-årig kvinna som har remitterats till specialistkliniken för parodontologi som konsulterar ortodontist. 
Tandställning för cirka tio år sedan. 
a) Före ortodontisk behandling. Retainertråden av lägs nas i första hand. 
b) Efter fast apparatur i underkäken, där 31 har lingual förts och roten har tippats tillbaka in i alveolar utskottet.
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” Vid tecken på 
lägesförändring 
och gingival 
retraktion, ta 
bort retainern 
så snart som 
möjligt.” 
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