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Permanenta tänder med traumaskador av luxations
typ uppvisar internresorption i cirka 2 procent av fal
len [1]. Kanalkonturen kan få ett ”ballongliknande” 
utseende [2]. Drabbade tänder är ofta symtomfria. 
Om man inte behandlar i tid kan resorptionen fort
skrida och perforera rotkanalen. Om pulpan där
emot går i nekros avstannar resorptionen. 

Vid radiologisk diagnostik av intern rotresorption 
bör differentiering gentemot extern rotresorption 
på buckal eller palatinalytan beaktas. De senare 
kan vid ortoradiell exponering projiceras mitt över 
rotkanalskonturen. Det är därför viktigt att även ta 
excentriska bilder. I fall då resorptionen inte ändrar 
läge mellan ortoradiell och excentrisk inställning 
tyder det på att lokaliseringen är intern [3–5]. 

Vid extern resorption föreligger också ofta pulpa
skador, och rotbehandling blir nödvändig. Väggarna 
inuti rotkanalen är då däremot inte påverkade. Är 
denna resorption av inflammatorisk natur orsakad 
av en nekrotisk pulpa, kan de externa resorptions
skadorna delvis läka ut vid rotbehandling [2]. 

Histologiska snitt av internt resorberade tänder 
visar på vitala pulparester i kombination med gra
nulationsvävnad innehållande resorberande fler
kärniga jätteceller och nekrotiska zoner. Bakterier 
i dentinkanalerna och i nekrotisk vävnad är också 
vanliga fynd. Dessa misstänks underhålla den re

En 16-årig pojke har trångställning i båda käkarna och ska utredas 
inför ortodontibehandlingen. På röntgen uppvisar tand 21 en vidgning 
av pulparummet samt en apikal radioluscens  och en remiss skickas till 
avdelningen för endodonti. Tanden diagnostiseras som nekrotisk med 
apikal parodontit och med tillägget intern resorption.

sorptiva processen. En konsekvens av detta är att 
rotkanalsbehandling bör utföras så snart interna 
resorptionen är diagnostiserad [6].

Till skillnad från traditionell rensning med fi
lar, finns ett behandlingskoncept som baseras på 
rengöring av kanalväggarna med hjälp av vätska, 
Passive Ultrasonic Irrigation (PUI). Detta koncept 
bygger på en tunn, icke avverkande ultraljudsspets 
som placeras inuti en rotkanal fylld med natrium
hypoklorit 0,5 procent, det vill säga Dakins lösning. 
När sedan ultraljudet aktiveras skapas energivågor 
i vätskan och ”kavitrering” uppstår, det vill säga 
luftfyllda blåsor som imploderar mot kanalväg
garna och därigenom avlägsnar nekrotisk vävnad 
från desamma [2, 7–9]. Figur I, II och III illustrerar 
ultraljudsspets i en tand, energivågorna i vätskan 
respektive en imploderande vätskebubbla.  

Speciell uppmärksamhet vid intern rotresorption 
bör ägnas åt eventuellt förekommande accessoriska 
kanaler. Om sådana föreligger kan den interna re
sorptionen progrediera även i en nekrotisk pulpa. 
Heithersay beskrev redan 2007 [2] hur en acces
sorisk kanal från parodontalligamentet kan ge nä
ringstillförsel åt resorptionen. 

Det finns ett antal rotfyllningsmaterial med olika 
biologiska egenskaper vilka lämpar sig vid olika si
tuationer. Guttaperka, som är en blandning av cirka 
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15–20 procent gummi/latexmassa utan kemisk be
handling, cirka 80 procent ZnO samt små mängder 
färgämnen, har normalt liten anläggningsyta mot 
vävnaden. Korsallergisk reaktion med latex kan 
inte uteslutas, men är ovanlig [10]. 

Guttaperkan lämpar sig i de flesta fall och fixeras/
fästs mot tanden med hjälp av sealer. Många av 
marknadens sealers är dock resorberbara. Ett annat 
fyllningsmaterial är ”N2”, som man i Sverige avrå
der från att använda på grund av dess cytotoxiska 
effekter [11]. Ett tredje fyllningsmaterial är spet
sar gjorda av plastkärnor. Dessutom finns Mineral 
Trioxide Aggregate (MTA). Det är ett material som 
bland annat lämpar sig bra som fyllningsmaterial 
apikalt i rötter med intern resorption [12]. 

MTA utvecklades av dr Mahmoud Torabine
jad, Loma Linda University School of Dentistry, 
utifrån Portlandcement som kombinerades med 
Bismuthoxid för att ge radiopacitet. Först var det 
tänkt som fyllningsmaterial apikalt vid retrograd 
kirurgi samt vid lagning av rotperforationer. Äm
net beskrevs vetenskapligt första gången 1993 [13] 
och blev godkänt för användande av US Food and 
Drug Administration 1998 i USA [14]. 

Från början lanserades ett grått MTA men 2002 
släpptes också en vit version på marknaden. Ma
terialets främsta egenskaper, som också förklarar 

dess framgång inom endodontin, är dess täthet 
[15], motståndskraft mot upplösning [16] och bio
kompatibilitet [17].  

FALLBESKRIVNING
En 16årig pojke remitteras från allmäntandvården 
till specialisttandkliniken för ortodonti på Institu
tionen för odontologi, Karolinska institutet. Pa
tienten har trångställning i båda käkarna och ska 
utredas med bland annat röntgen, modeller och 
fotografier inför ortodontibehandlingen (figur IV). 

Figur I. Ultraljud i tand

Figur III. Implodering av vätskeblåsa
Figur II. Ultraljudsspets 

Figur IV. Undersökning

” … rotkanals
behandling 
bör utföras så 
snart interna 
resorptionen är 
diagnostiserad.”
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På röntgen uppvisar tand 21 en vidgning av pul
parummet och en apikal radioluscens (figur V). 
En remiss skickas till avdelningen för endodonti 
där utredning av tanden görs. Primär röntgenbild 
samt fistulografibild tas och sensibilitetstest utförs 
(figur VI). 

Anamnestiskt uppger patienten att han drabbats 
av ett trauma mot ökfronten under innebandyspel 
cirka fyra år tidigare, då tand 21 blev luxerad. Han 
har även själv iakttagit en ”blåsa” på tandköttet 
under läppen som han säger sig ha punkterat vid 
några tillfällen. Patienten har inte påtalat detta för 
sin tandläkare vid den årliga rutinundersökningen. 

På fotot från undersökningstillfället kan en exo
fytisk fistelutförsgång ses (figur VII). På röntgen 
kan resorptionen konstateras vara intern. Tanden 
diagnostiseras som nekrotisk med apikal parodontit 
och med tillägget intern resorption. 

Behandlingen inleds med kavumpreparation och 
inspektion av kavum samt rotkanalen under mikro
skop. Kofferdam appliceras och tvättas med H2O2 

Figur V. Röntgen us Figur VI. Fistulografi Figur VII. Fistelgång

Figur IX. Ultraljud Figur X. Ultraljudsspets Figur XI. MTA-fyllning

30 procent samt KHXsprit 0,5 procent. Rensdjupet 
fastställs till 19 mm (figur VIII). Därefter öppnas ka
nalen med Maskinella Profil®filar OS 3 och 2. Rens
ning av kanalens apikala del görs med NiTihandfil 
av storlek #55. Därefter vidtar PUIbehandling.

Ultraljudsmaskin Piezon Master 400 (figur IX 
och X) med en smal spets används. Spetsen förs 
ned i kanalen som fylls med Dakins lösning och 
ultraljudet aktiveras i 3 x 30 sekunder. 

Kanalen torrläggs och Ca(OH)2 placeras som 
inlägg. Efter två månader är fisteln utläkt och sym
tomfrihet råder. Tanden förbereds för rotfyllning 
och kofferdam appliceras. Ett guttaperkapoints 
provas ut och anpassas för att kunna användas för 
applicering av MTA i kanalen.    

ProRoot MTA (Tulsa Dental Products, Tulsa, 
OK, USA) blandas och placeras med stoppare i ka
nalmynningen samt packas ner med guttaperka
spetsen i den apikala delen, cirka 5 mm (figur XI). 
Fuktad pellets placeras i kanalen och provisorisk 
fyllning appliceras. 

” I detta fall 
beskrivs hur 
man kan 
använda sig 
av röntgen
bilder från olika 
projektioner 
för att fastställa 
resorptionens 
karaktär.”
 

Figur VIII. Rensdjup
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Gången därpå värms den plastiska guttaperkan 
(Calamus Dual 3D Obturation System, Dentsply, 
Mailefer) (figur XII) och packas med lateral kon
densering. Med röntgen kontrolleras tätheten och 
utfyllnaden (figur XIII). 

Patienten kommer åter på kontroll tio månader 
efter behandlingsstart (figur XIV). En läkning api
kalt kan ses. Därefter startar ortodontibehandlingen 
som pågår i cirka två år. 

En kontrollbild samt foto tas cirka fyra år efter 
den endodontiska behandlingsstarten och strax 
efter att ortodontibehandlingen är avslutad (figur 
XV och XVI).

DISKUSSION
Både diagnostiken och behandlingen av resorbe
rade tänder kan i många fall upplevas som kompli
cerade. I detta fall beskrivs hur man kan använda 
sig av röntgenbilder från olika projektioner för att 
fastställa resorptionens karaktär. 

Behandlingsmetoden PUI, som användes i detta 
fall, uppvisade ett gott resultat, både kortsiktigt och 
långsiktigt. Troligen har PUI en förmåga att nå de 
resorberade kanalväggarna med sin rengörande ef
fekt. För att få ett så bra resultat som möjligt använ
des MTA och plastisk guttaperka. MTAmaterialets 
fysikaliska och biologiska egenskaper har troligen 
varit avgörande för det lyckade resultatet. 

Dessutom är det av stor vikt att lokalisera en 
eventuell accessorisk kanal då denna annars blir en 
källa till läckage. Trots att tanden belastats med or
todontibehandling kan man vid långtidsuppföljning 
se ett gott resultat, vilket tyder på att denna metod 
kan vara användbar, men fler studier behöver göras.

Extern apikal rotresorption är en vanlig iatrogen 
komplikation vid ortodontisk behandling, även vid 
rotfyllda tänder [18]. Trots att denna patient behand
lades ortodontiskt och trots att man på kontrollrönt
gen kan se apikala resorptioner på fronttänderna, 
har MTAfyllningen till synes klarat sig från att re
sorberas och ett överskott har i stället bildats. Där 

Figur XII. Calamus Figur XIII. Calamusfyllning

Figur XIV. Kontroll 10 månader

Figur XVI. Kontroll bettet 4 årFigur XV. Kontroll 4 år

” … trots att man på 
kontrollröntgen kan se 
apikala resorptioner 
på fronttänderna, har 
MTAfyllningen till 
synes klarat sig från att 
resorberas …”
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har MTAmaterialets egenskaper avseende täthet, 
resorptionsmotstånd och biokompatibilitet blivit 
en avgörande faktor för resultatet. Jämförelsevis 
kan annars överskott med guttaperka och sealer 
i vissa fall vara cytotoxiska och skapa histologiska 
reaktioner [19].

En annan förklaring till resultatet kan vara att PUI 
har använts för att få bort all nekrotisk vävnad, att 
det inte förelåg accessoriska kanaler och att infek
tionen läkte ut med hjälp av ett strikt aseptiskt en
dodontiskt arbete under koff erdam med spolning 
av sedvanliga spolvätskor samt inlägg med kalci
umhydroxid mellan behandlingarna.
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Fallet visar på behandlingssvårigheter med in
ternt resorberade tänder. Alternativa metoder till de 
traditionella, både vad gäller rensningsförfarandet 
och själva obtureringen, presenteras. En överlevnad 
över tid kan också ses trots de tunna kanalväggarna. 

En brist i denna behandling kan vara att Cone 
Beam Computed Tomography (CBCT) inte har 
använts. I en nyligen publicerad studie framhåller 
författarna att CBCTbilder kan ge värdefull infor
mation om till exempel resorptionens omfattning 
och läge, förekomst av perforation, mått på kanal
väggarnas tjocklek och förekomst samt läge på en 
eventuell bendestruktion [20]. ●
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” En brist i denna 
behandling 
kan vara att 
Cone Beam 
Computed 
Tomography 
inte har 
använts.”
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