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Forskning
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Endodontiska spolvätskor
och rotfyllningsmaterial
Avsikten med rotfyllning är att förhindra inträngning av bakterier i rotkanalen, liksom näringstillförsel och tillväxt av kvarvarande bakterier i
kanalen. Artikeln handlar om instrumenteringstekniker, de vanligaste spolvätskorna samt egenskaper hos kärnmaterial och sealers. Det finns
flera kärn- och sealermaterial med olika kemiska och biologiska egenskaper. En tät och fullständig rotfyllning med koronal förslutning och
adekvat restaurering är av avgörande betydelse för en lyckad behandling.
Rotfyllningen avslutar den klassiska triaden i en
dodontisk behandling: biomekanisk (kemomeka
nisk) instrumentering, desinfektion och obtura
tion. Avsikten med rotfyllningen är att förhindra
penetration av bakterier in till rotkanalen (rotka
nalsystemet) samt näringstillförsel och tillväxt av
kvarvarande bakterier. Rotfyllningens funktion
blir därmed att fylla ut och täta kanalen samt att
döda alla eventuella mikroorganismer. Detta görs
oftast med hjälp av ett kärnmaterial och en sealer.
Kärnmaterialet fungerar som en kolv, som trycker
ut sealern i rotkanalsystemet. Förutom den nära
kontakten med dentinet kommer sealern också att
ha nära kontakt med periapikal mjukvävnad. Det
ställs därmed både materialtekniska och biologis
ka krav på sealern. Rotfyllningen avslutas med en
koronal förslutning för att förhindra att bakterier
tränger in koronalt. En tät och fullständig rotfyll
ning som bedöms med hjälp av röntgen, med åt
följande adekvat koronal restaurering, är en på
litlig prediktor för ett lyckat resultat.
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Klassisk manuell instrumentering kompletteras
med maskinell instrumentering av rotkanalen. Ma
nuellt instrumenteras rotkanalen antingen genom
filning, alltså polering från det apikala till det ko
ronala, eller genom ”reaming”, det vill säga bort
skrapning av dentinet med en roterande filrörelse
i kanalen. Maskinell instrumentering sker anting
en genom kontinuerlig rotation eller genom en re
ciprokerande fram- och tillbaka-rörelse med filen.
Traditionell instrumentering med 2 procent
konicitet och guttaperka anpassad efter instrumen
teringen säkerställer god anpassning av guttaper
kakärnan apikalt, samtidigt som sealermängden
minimeras. Lateral kondensering mer koronalt
ska minimera mängden sealer; detsamma gör
värmekondensering av guttaperka. Numera är det
vanligt att man använder en ännu större konicitet,
normalt 4 procent. För instrument med samma
storlek vid apex blir diametern koronalt mycket
större än vid 2 procent, och detta minskar behovet
av extra filning i detta område. I vissa fall närmar
man sig den situation då en ensam spets är kon
form med rotkanalen ända till pulpacavum, och
man kan använda en ”single-point”-teknik. Vissa
instrumenteringssystem ger en jämn konicitet på
till exempel 4 procent. Fast konicitet har den för
delen att spetsarna kan användas oavsett instru
mentsystem. Ännu ett steg mot optimal preparering
kom med så kallad varierande konicitet. Här har
instrumenten varierande (fallande) stigning från
apex till det koronala området. Slutresultatet är
en instrumenterad kanal som har hög konicitet i
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Översikt

”Det finns ingen spolvätska som ensam kan leva upp till alla de egenskaper man vill ha.”
det apikala området, men som slutar i en moderat
konicitet, normalt 4 procent, i den koronala delen
av kanalen. När koniciteten varierar från apex till
det koronala området passar standardiserade gut
taperkaspetsar inte den instrumenterade kanalens
form, och producenterna levererar guttaperkaspet
sar som korrelerar med deras instrument (figur I).
SPOLVÄTSKA

I denna översikt diskuterar vi endast de vanligas
te spolvätskorna: natriumhypoklorit (NaOCl), ety
lendiamintetraättiksyra (EDTA), klorhexidindiglu
konat (CHX) och jodjodkalium, som används var
för sig och/eller i kombination i olika procedurer.
Mekanisk instrumentering enbart medför inte
en sådan reduktion av mikroorganismerna som
krävs för en optimal prognos vid apikal parodontit
[1]. Den mekaniska rotkanalinstrumenteringen
kompletteras därför med riklig och noggrann till
försel av olika spolvätskor. Instrumenteringsde
len av rotkanalterapin beskrivs därmed som en
kemomekanisk procedur. Spolvätskorna är essen
tiella för tillfredsställande rotkanalterapi och fyller
flera viktiga funktioner på grund av sina kemiska
och antimikrobiella egenskaper [2]. Spolvätskornas
primära funktion är asepsis i vitala fall och desin
fektion av infekterade rotkanaler.
Rotkanalen får inte betraktas som ett runt och
slätt rör, utan snarare som ett komplext underjor
diskt grottsystem med varierande geometriskt tvär
snitt och sidokanaler. Ett rotkanalsystem kan ofta
innehålla laterala och accessoriska kanaler (figur
II), intraradikulära förbindelser i form av istmer,
utlöpare, recesser och otillgängliga apikala ytter
punkter med komplicerade deltan. På grund av
denna komplexitet är stora delar av rotkanalsyste
met otillgängligt för rengöring med endodontiska
instrument [3]. Ett av syftena med användning
av spolvätska är därmed att nå dessa områden på
bästa sätt för att effektivt lösa upp och spola bort
nekrotisk, infekterad eller vital pulpavävnad. Detta
kräver applikationsmetoder som ger god tillgäng
lighet apikalt. De olika applikationsteknikerna och
metoderna för distribution och aktivering beskrivs
inte närmare i denna översikt.
Instrumentering av dentinväggarna i rotkanal
systemet leder till bildning av ett så kallat slipskikt
(smear-layer) [4], som täcker instrumenterade
dentinytor och som dessutom kan bilda proppar i
dentintubuli [5].
Det finns ingen spolvätska som ensam kan leva
upp till alla de egenskaper man vill ha. Flera olika
medel har använts i förbindelse med olika proce
durer, allt i syfte att uppnå så många önskade egen
skaper som möjligt.
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Figur I a–c. Tand a och b visar schematiska bilder av när rotkanalen prepareras med
instrument med en konicitet på 2 respektive 4 procent. Den förstnämndas dimension ökar
med 0,02 mm/mm, medan den sistnämnda ökar med 0,04 mm/mm från filens spets. I detta
fall har kärnmaterialet en konicitet som är anpassad efter koniciteten vid prepareringen.
Tand c visar en färdig rotfylld tand där den koronala förslutningen förstärks med en propp på
2–4 mm av ett antibakteriellt fyllningsmaterial som IRM (vitt). Denna ska företrädesvis ligga
från kanalöppningen ner till benet i direkt kontakt med själva rotfyllningen för att förhindra
sekundär penetration av bakterier. Med ordet ”monoblock” avses en kemisk eller mekanisk
bindning mellan kärnmaterial (orange), sealer (gul) och dentin.

Figur II. Tredimensionell
avbildning från mikroCT-skanning av den
första permanenta
premolaren med tre synliga
lateralkanaler.
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Natriumhypoklorit
NaOCl har använts som desinfektionsmedel inom
vården sedan slutet av 1800-talet, och inom en
dodontin rekommenderades det som spolvätska
redan 1920 [2]. Förutom förmågan att lösa upp
nekrotisk vävnad, har NaOCl en antibakteriell,
antifungal och antiviral effekt. Koncentrationen
av NaOCl i den lösning man använder vid spolning
har varit, och är fortfarande, föremål för diskus
sion, och än så länge föreligger ingen konsensus.
Två kliniska och en in vitro-studie har rapporterat
minimal till ingen skillnad i antibakteriell effekt vid
koncentrationer av NaOCl på mellan 0,5 procent
och 5,25 procent [6–8]. Andra in vitro-studier har
indikerat ökad antibakteriell effekt och effekt på
biofilm vid högre koncentrationer av NaOCl jäm
fört med lägre koncentrationer [9–10]. Förutom
koncentrationen förefaller tiden och mängden/vo
lymen ha betydelse [8, 11–13]. Det har rapporterats
att högre koncentrationer, till exempel 5,25 procent
NaOCl, löser upp vävnad mer effektivt än lägre
koncentrationer [14], och även här verkar tiden
och lösningens mängd/volym spela roll [11]. Andra
undersökningar har påvisat ökad antimikrobiell
och vävnadsupplösande effekt vid uppvärmning
av NaOCl-lösningar. En 1 procent NaOCl-lösning
uppvärmd till 45 °C har visat sig lösa upp pulpavävnad
lika effektivt som en 5,25 procent NaOCl-lösning vid
20 °C [13]. Koncentrationer av NaOCl på 3 procent
och 5 procent har in vitro visat sig påverka dentinets
mekaniska egenskaper, troligen genom upplösning
av organiskt material [15–16]; denna effekt sågs
inte vid en NaOCl-koncentration på 1 procent [15].
På grund av den snabbt avtagande tillgången på
NaOCl över tid, rekommenderas att man under
instrumentering hela tiden tillför nya mängder
NaOCl [17]. Under instrumenteringsfasen bör
man enbart spola med NaOCl.
Både in vitro och in vivo har man visat att NaOCl
är cytotoxiskt, och cytotoxiciteten förefaller vara
dosberoende [18–19]. För att minska risken för ex
trusion av NaOCl apikalt bör spolkanylen sitta löst
i kanalen och placeras på ett djup som understiger
arbetslängden, och injiceringen bör ske med ett
försiktigt tryck. Vidare bör operatören, medhjäl
paren och patienten ha ögonskydd.
EDTA
EDTA, som med sin kelatbildande effekt frigör
Ca2+, började användas i endodontisk behand
ling som ett hjälpmedel vid instrumentering av
snäva och oblitererade rotkanaler på rekommen
dation av Nygaard-Østby år 1957 [20]. EDTA kan

”Koncentrationen av NaOCl i den lösning man använder
vid spolning har varit föremål för diskussion, och än så
länge föreligger ingen konsensus.”
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lösa upp slipskiktet och bidra till att lossa biofilm
från dentinväggen, vilket i sin tur kan öka sea
lerns penetration in i dentintubuli [2, 21–23]. Den
antibakteriella effekten av EDTA anses vara mar
ginell. Det har gjorts försök att förbättra EDTA:s
förmåga att penetrera dentin, reducera ytspän
ningen och öka den antibakteriella effekten ge
nom att tillsätta en kvartär ammoniumförening
(trimetylammoniumbromid) (EDTAC) [24]. Vad
gäller koncentration och exponeringstid rekom
menderas 15–17 procent EDTA i 1– 5 minuter [25].
Klorhexidin
Klorhexidin (CHX) är en katjonisk molekyl med
hydrofila och hydrofoba egenskaper. CHX löses
inte upp särskilt bra i vatten och andra lösnings
medel, och därför används salter, oftast klorhexi
dindiglukonat. Det har bred antimikrobiell effekt
mot bakterier, svamp, virus med membranhölje
och protozoer. CHX har på grund av medlets goda
antimikrobiella effekt under lång tid använts inom
odontologin för plackkontroll och som pre- och post
operativ spolvätska vid oralkirurgiska ingrepp. En
av CHX:s egenskaper är ämnets långvariga anti
mikrobiella effekt efter bindning och frisättning
från tandsubstans och slemhinna.
Den antimikrobiella effekten av CHX har in vitro
visat sig någorlunda motsvara 5,25 procent NaOCl
[26]. Dock har en senare undersökning påvisat
ökad antimikrobiell effekt av 6 procent NaOCl
jämfört med 2 procent CHX [10]. Det finns indi
kationer på att 2 procent CHX som komplement
till NaOCl kan reducera mängden kvarvarande
mikroorganismer [27–28].
En nackdel med CHX är att det inte löser upp
oorganiskt material och förmodligen inte pulpa
vävnad [29]. Det finns ännu inga övertygande kli
niska studier som kan motivera att man i praktiken
rekommenderar att NaOCl ersätts med CHX.
Jodjodkalium
Jod har under lång tid varit känt och använt inom
endodontin som desinfektionsmedel/antimikro
biellt medel. Det används gärna i 2 procent jod och
4 procent jodkalium för spolning eller som kortva
rigt inlägg. Det har rapporterats från in vitro-stu
dier att jodjodkalium i kombination med kalcium
hydroxid har gett större antimikrobiell effekt än
kalciumhydroxid ensamt [30–31]. En klinisk un
dersökning som utfördes på revisionsfall visade
att användning av 5 procent jodjodkalium i fem
minuter som komplement till instrumentering
och spolning med NaOCl minskade antalet infek
terade tänder från fem av 20 till en av 20 [32]. En
annan undersökning jämförde kvarvarande mik
roflora från tänder med apikal parodontit som be
handlades med 5 procent jodjodkalium i tio mi
nuter som komplement till instrumentering och
NaOCl-spolning med inlägg av kalciumhydroxid i
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en vecka. Inga signifikanta skillnader sågs mellan
de två behandlingarna, då tänder som behandlats
med 5 procent jodjodkalium och kalciumhydroxid
inlägg hade kvarvarande mikroorganismer i 29
respektive 36 procent av fallen [33]. Från in vitrostudier av spolvätska har rapporterats om ökad pe
netration i dentintubuli och högre avdödning av
Streptococcus sanguinis med jodjodkalium än med
5,25 procent NaOCl [34]. I jämförelse med NaOCl
har jodjodkalium begränsad förmåga att lösa upp
biofilm och döda mikroorganismer i intraoralt in
fekterade dentinblock [35].
Interaktioner mellan spolvätskor
När man använder två eller flera läkemedel sam
tidigt, ska man vara uppmärksam på att direk
ta och indirekta interaktioner mellan dessa kan
förekomma. Det har rapporterats om reducerad
antibakteriell effekt av NaOCl när det blandas
med EDTA [36]. Vid användning av CHX bör det
ta varken blandas med NaOCl eller EDTA, efter
som ett precipitat då kommer att bildas [37–38].
Vid blandning med NaOCl har bildning av para
kloralanin påvisats, och det är potentiellt cancer
framkallande [39].
ROTFYLLNINGSMATERIAL

Det är fortsatt god praxis att säkerställa rotfyll
ningens täthet genom att pressa ner en sealer mot
den instrumenterade rotkanalens alla sidor och
recesser. För att man ska lyckas med detta måste
sealern ha lämpliga reologiska egenskaper (flyt
egenskaper under påverkan av tryck, temperatur
och tid) och kunna lägga sig intill kanalväggarna.
Den bör dessutom härda utan kontraktion, och ef
ter att den härdat måste den kunna stå emot ke
misk, biologisk och mikrobiologisk nedbrytning.
Det sistnämnda gäller också den eller de spetsar
som sätts in.
För att sealern ska nå ut i alla områden använder
man oftast en kärna av ett fast, stabilt och inert ämne,
i praktiken guttaperka eller plast, som fungerar som
en kolv. Användningen av ett sådant kärnmaterial
reducerar också sealerns totala volym. Detta an
ses vara en fördel eftersom sealermaterialet kan
vara kemiskt mindre stabilt, och vissa sealers kan
krympa i samband med härdning [40–41]. Kontrak
tion vid härdning kan ge spalter, som i sin tur gör
det möjligt för mikroorganismer och näringsämnen
att tränga in längs fyllningen och orsaka periapikal
inflammation [42].
Kärnmaterial
Guttaperka existerar i två kristallinska faser: alfaoch betaguttaperka. Betaformen kan ombildas till
alfaformen genom tillförsel av värme. Konventio
nella guttaperkaspetsar har en matris av ren be
tafasguttaperka på cirka 20 procent och cirka 80
procent zinkoxid som ett relativt inert fyllnings
Tandläkartidningen 10 • 2017

”Det är fortsatt god praxis att säkerställa rotfyllningens
täthet genom att pressa ner en sealer mot den
instrumenterade rotkanalens alla sidor och recesser.”

medel och små mängder av mjukgöringsmedel,
röntgenkontrastämnen och färgämnen. Denna
typ kompletteras av två varianter. I det ena fallet
är kärnan av betaguttaperka omgiven av ett skikt
med alfaguttaperka, som snabbare mjukas upp un
der uppvärmning. Dessa spetsar används vid fyll
ningstekniker som går ut på att varma spetsar sätts
ner i kanalen under tryck. Spetsens periferi flyter
ut och pressar sealern framför sig, vilket förmo
das ge bättre utfyllnad av pulparummet. I det an
dra fallet är guttaperkakärnan täckt med ett mate
rial som binder kemiskt till sealern. I detta fall är
produktvalet styrt av att sealer och spets ska kun
na reagera tillsammans. Detta är aktuellt när man
använder biokeramiska sealers eller i förbindelse
med resinbaserade sealers.
Alternativ till guttaperka har lanserats. Mest
aktuellt är Resilon (Epiphany/RealSeal), ett resin
baserat kärnmaterial. Det har marknadsförts som
ett bättre kärnmaterial än guttaperka. Det används
inte särskilt ofta numera, sannolikt för att materia
let kan utsättas för kemisk eller biologisk nedbryt
ning [43–44].
Sealers
Det är sealeregenskaperna som oftast bedöms
med avseende på rotfyllningens funktion. Ef
tersom sealers har många kemiska och biologis
ka egenskaper som kan vara av betydelse, är det
enkelt att använda sådana enskilda egenskaper i
marknadsföringen av diverse produkter. Ofta är
det dock lång väg från en mätbar egenskap i labo
ratoriet till en dokumenterad effekt på kliniken.
Det finns också en risk för att goda resultat gällan
de en viss egenskap gör att bristande kvaliteter på
andra områden kommer i skymundan.
Sedan introduktionen 1954 har epoxibaserade
sealers, som AH 26 och AH Plus, allt mer kommit
att användas som referensmaterial för sealers.
Tack vare laboratorietester, djurförsök och kliniska
studier är de väl dokumenterade. De har gradvis
kommit att ersätta zinkoxid-eugenolbaserade
sealers i denna roll. Ännu tidigare hade man sea
lers med kloroform som referens i Skandinavien.
Förutom epoxi och zinkoxid-eugenol har sealers
baserade på silikon och kalciumhydroxid med tiden
fått en omfattande laboratoriemässig och klinisk
dokumentation, ända upp till nivån randomiserade
kliniska studier. Det har rapporterats om bristfällig
fysisk stabilitet och integritet, vilket har dämpat
den ursprungliga entusiasmen för metakrylatba
serade rotfyllningsmaterial. Huvudgrupperna av
sealers diskuteras nedan, och en översikt över de
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Tabell 1. Sealers – översikt över material och användningsområden.
Material

Undergrupp

Exempel på produkter

ZnO-eugenol

Förstärkt sealer

IRM, EBA
ProcoSol, TubliSeal

Resiner

Epoxi metakrylatkomposit

AH26, AH plus
EndoRez, RealSeal
Retroplast; andra, flytande

Retrograd
perforation

Rotfyllning

x

x
x
x

x

ActiV GP

x

Ca(OH)2

Apexit, Sealapex; Dycal

x

RoekoSeal, GuttaFlow

Biokeram

Ca-Si
Ca-Si-P

MTA, Biodentine
Totalfill (Endosequence)

Ca-S

Gips

Cavit, Coltosol

Guttaperka

Beta
Alfa
Plasttäckt
Glasjonomertäckt
Keramtäckt

Generisk (de flesta märken)
GuttaFusion, GuttaCore, Herofill
EndoRez, ActiV GP

Resinspetsar

x

x
x
x

Totalfill (Endosequence)
Resilon

mest använda produkterna och användningsom
rådena finns i tabell 1.
Zinkoxid-eugenolbaserade sealers
Sealers baserade på zinkoxid-eugenol har fun
nits på marknaden under lång tid och har därför
god klinisk dokumentation. I de olika märkena
på marknaden finns olika typer och mängder av
tillsatsämnen utöver zinkoxid och eugenol. Zink
oxid-eugenolbaserade sealers har visat antibakte
riell effekt vid direkt kontakttest [45]. Den mängd
eugenol som frisätts apikalt från enrotiga tänder
in vitro ser ut att vara lägre än den baktericida och
cytotoxiska koncentrationen [46].
Det har rapporterats att denna typ av sealer ger
mer periapikal inflammation under läkningen än
en kalciumhydroxidbaserad sealer [47]. En klinisk
uppföljningsstudie fann ingen skillnad i periapikal
status när en zinkoxid-eugenolbaserad sealer, en
zinkoxid-eugenolbaserad sealer med kalcium
hydroxid och en kalciumhydroxidbaserad sealer
jämfördes efter fyra år. I de fall då den kalciumhy
droxidbaserade sealern användes, rapporterades
något bättre periapikal status efter två år än med
zinkoxid-eugenolhaltiga sealers [48].

”… sealermaterialet kan vara kemiskt mindre stabilt,
och vissa sealers kan krympa i samband med
härdning.”
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Pulpaöverkappning,
amputation

x

Glasjonomer

Silikon

Koronal
tätning

(x)
x

x

x
x

x
x
x
x
x
x
x

Resinbaserade sealers
Resiner definieras som en blandning av dels mo
nomerer och/eller makromolekyler, dels andra
komponenter/substanser, som tillsammans bil
dar ett material med önskade egenskaper. I denna
grupp hittar vi bland annat epoxibaserade sealers
som AH 26. En viss oro fanns för konsekvenser
na av frisättning av formaldehyd i samband med
att AH 26 härdar. Den oron har nästan försvunnit
tack vare AH Plus [49– 50]. AH 26 och AH Plus är
tvåkomponentssealers som härdar genom en po
lyadditionsreaktion. Den antibakteriella effekten
av AH 26 och AH Plus är god initialt, men försvin
ner snabbt efter 24 timmar [45].
Till gruppen resinbaserade sealers hör också de
metakrylatbaserade, som kom ut på marknaden
i mitten av 70-talet. De består i huvudsak av en
blandning av diverse metakrylatmonomerer, som
polymeriserar vid härdning. Andra tillsatsämnen
ger önskade materialegenskaper. Adhesion till
dentinet bygger på mikromekanisk retention.
Andra sealers som MetaSeal och Real Seal SE har
inkorporerat sura monomerer. Dessa har tillsatts
för att etsa dentinet och främja adhesionen [51].
Detta motsvarar de självetsande adhesivsystemen
som används i tandfyllningsmaterial. Dessa sea
lers ska kunna binda kemiskt till kärnmaterialet,
så att ett så kallat ”monoblock” bildas. Olika stra
tegier har använts för att skapa bindning mellan
sealer och kärnmaterial. Man har försökt påföra
metakrylatmonomerer på guttaperkaytan, men
Tandläkartidningen 10 • 2017
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man har även utvecklat särskilda kärnmaterial.
Produkten Resilon har en kärna av polykaprolak
ton och dimetakrylathaltigt resin som kan binda
kemiskt till sealern. Den rapporterade antimikro
biella effekten av metakrylatbaserade sealers va
rierar mellan olika studier och produkter [45, 52].
Kalciumhydroxidbaserade sealers
Kalciumhydroxidhaltiga sealers har funnits på
marknaden sedan 1920-talet. Kalciumhydrox
id tillsätts i första hand för att stimulera periapi
kal vävnadsläkning och för antibakteriell effekt.
Den antibakteriella effekten tillskrivs frisättandet
av hydroxyljoner och, därmed, ett högt pH [53].
Kalciumhydroxid är känt för att stimulera bil
dandet av hårdvävnad i kontakt med pulpavävnad
och annan mjukvävnad [54]. Mindre inflammation
har observerats under läkningen periapikalt vid
användning av kalciumhydroxid än med epoxioch eugenolhaltiga sealers [47–48, 55].
Silikonbaserade sealers
De mest kända produkterna med silikonbasera
de sealers – RoekoSeal och Guttaflow – bygger på
polyvinylsiloxan. Guttaflow innehåller också små
korn av guttaperka. Båda härdar via en additions
polymerisation. Den antimikrobiella effekten av
de silikonbaserade RoekoSeal och Guttaflow är
mycket liten eller helt frånvarande. Guttaflow fö
refaller ge en tät fyllning, eftersom den expande
rar en aning under härdning [40].
Biokeramiska rotfyllningsmaterial
En keram är ett oorganiskt, icke-metalliskt material
som sintrats med värme och sedan kylts ner. Biokera
mer är keramer som anses vara biokompatibla. Mi
neraltrioxid Aggregat (MTA) är en keram som länge
använts till retrograd fyllning efter rotspetsamputa
tion. Sedan introduktionen på 90-talet har den fått
en grundlig laboratoriemässig och klinisk dokumen
tation, och den har varit föremål för randomiserade,
kliniska studier. Användningsområdet har utvidgats
till att omfatta pulpaöverkappning, reparation av per
forationer, apexifiering och apexogenes.
Kemiskt är MTA ett kalciumsilikat som reagerar
med vatten, och det härdar som vanligt byggcement.
Precis som byggcement är det starkt basiskt före härd
ning, och det höga pH-värdet anses vara fördelaktigt
för reaktionen med närliggande vävnad. Högt pH ger
också en antibakteriell effekt, men denna effekt har
varit låg i in vitro-tester, i synnerhet efter härdning
[56–57]. MTA påminner således om kalciumhydroxid,
som med samma egenskaper har varit ett universal
medel vid behandling av infekterade rotkanaler.
MTA innehåller flera kemiska föreningar som
gör användningen komplicerad, och det ursprung
liga materialet uppfattas av många som svårt att
praktiskt hantera och applicera [58–60]. Innehål
let av järn gör massan grå och kan leda till tydlig
Tandläkartidningen 10 • 2017

missfärgning av tänderna. På grund av en kornig
och ganska torr konsistens lämpar sig materialet
inte heller som sealer. Flera producenter har där
för ändrat och modifierat den ursprungliga sam
mansättningen för att på så sätt förbättra använ
darvänligheten och utvidga användningsområdet.
Vitt MTA innehåller inte järn och ger mindre
eller ingen missfärgning alls av dentinet. Konsi
stensen är emellertid densamma som för den grå
versionen. Biodentine® innehåller inte aluminium
och har fått en annan konsistens än MTA, vilket
många ser som en förbättring [61–62]. Använd
ningsområdet är i huvudsak detsamma.
En ny utveckling har skett tack vare tillsättningen
av kalciumfosfatföreningar. Det möjliggör reak
tioner med hårdvävnad, i synnerhet dentin, och
bildning av hydroxylapatit. Det kan öka biokompa
tibiliteten samtidigt som det kan ge kemisk adhe
sion till dentinet. Konsistensen förbättras löpande,
och vi har nu fått material med sealerkonsistens
och i pastaform, till exempel Endosequence® som
marknadsförs som Totalfill®. Dessa produkter
kan härda med hjälp av den naturliga fukt som
finns i rotkanaler och i exponerad mjukvävnad.
Den antibakteriella effekt Totalfill ger, är kopplad
till materialets förmåga att ge ett högt pH-värde.
Detta höga pH har i in vitro-studier visat sig kunna
upprätthållas under sju dagar, vilket medför att
den antibakteriella effekten också finns kvar [45].
För att åstadkomma bindning till kärnmaterialet
med Totalfill (Endosequence) ska detta användas
tillsammans med guttaperkaspetsar som har en
ytbehandling av keramiska mikro- och nanopar
tiklar, så att en kemisk bindning kan uppstå såväl
mellan guttaperka och sealer som mellan sealer
och dentin. Därmed upprätthålls konceptet om ett
”monoblock” av fyllningsmassa som är kemiskt
förbundet med dentin – samma koncept som låg
till grund för Resilon/RealSeal och Endo-REZ.
EN JÄMFÖRELSE AV OLIKA
ROTFYLLNINGSSEALERS EGENSKAPER

Silikon-, kalciumhydroxid- och zinkoxid-euge
nolbaserade preparat är väl dokumenterade ge
nom laboratoriestudier, djurförsök och kliniska
undersökningar. Silikoner bildar en tät, men inte
kemisk bindning till dentin och guttaperka, och
krymper inte vid härdning. De är också bestän
diga i vattenhaltigt medium. Ca(OH)2- och ZnOeugenolpreparat kan vara benägna att lösas upp
med tiden [63–64]. Alla tre typerna har dock klarat
sig väl i kliniska uppföljningsstudier [48, 65–66].
Epoxibaserade sealers är hårda och sega och löser
endast upp sig i liten utsträckning i vävnadsvätskor
[64], och de binder väl till både dentin och gutta
perka [67]. Det har visats in vitro, att de epoxibase
rade AH 26 och AH Plus expanderar över tid [68].
Epoxi är irriterande före och direkt efter blandning
[69], denna effekt avtar dock då materialet här

”Silikon-, kalcium
hydroxid- och
zinkoxid-eugenol
baserade preparat
är väl dokumenterade …”
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Tabell 2. Hierarkin av evidens och undersökningstyper som används vid undersökning av rotfyllningstekniker och -material.
Nivå på evidenstrappan

Slutmål för undersökningen

Typ av undersökning

Aggregerade kliniska data

Periapikal och pulpal hälsa/sjukdom (primärmål)

Metaanalyser
Systematiska översikter

Kliniska studier

Periapikal och pulpal hälsa/sjukdom

Randomiserade jämförelser
Kohortundersökningar
Stora fallserier

Klinisk dokumentation

Periapikal och pulpal hälsa/sjukdom, ”användbarhet”

Små fallserier
Fallrapporter

Icke-kliniska data

Sekundärmål; surrogatmål
Vävnadsreaktioner, toxicitet, vävnadsregeneration
Förslutning, adhesion, penetration, flytförmåga;
tekniska/praktiska egenskaper
Antimikrobiella egenskaper, biostimulering

Systematiska översikter över djurförsök och laboratoriedata
Djurförsök
Laboratoriestudier för bestämning av fysiska och kemiska
egenskaper
Laboratoriestudier för bestämning av biologiska egenskaper
in vivo och in vitro

dar. Allergiska reaktioner har rapporterats, men
förekommer sällan. Kliniska studier med flera års
uppföljning visar lika goda resultat som andra pre
parat vad gäller frånvaro av apikal parodontit [65].
Det har rapporterats om bättre prognos vid an
vändning av biokeram (MTA) vid pulpaöverkapp
ning än med kalciumhydroxid [70–71]. Här är
orsakerna sannolikt biokompatibilitet i kombina
tion med täthet, beständighet och antibakteriella
egenskaper. Denna skillnad kan emellertid inte
överföras direkt till användningen av biokeramer
som sealers. Täthet, beständighet och antibakte
riella egenskaper kännetecknar även många andra
i denna produktkategori. Härdad epoxi och silikon
tolereras också väl av mjukvävnad. Vinsten med en
möjlig interaktion mellan biokeramer och vävnad
med produktion av hydroxylapatit efter rotfyllning
av rotslutna tänder är kanske inte stor, och vi har,
naturligt nog, få eller inga långtidsstudier av an
vändningen av biokeramer som sealers.
KORONAL FÖRSLUTNING

En rotfyllning avslutas med en fyllning eller en kro
na. Det har länge varit känt att rotbehandlingen
kan komprometteras om restaurationen är behäf
tad med tekniska brister [72]. Därför lägger man
vikt vid att det koronalt i kanalen och in i pulpa
cavum görs en extra förstärkning av rotfyllning
en före toppfyllningen, för att på så sätt förhindra
bakteriell penetration [73]. Efter en period med
fokus på adhesiva material som barriär mot se
kundära problem (vätskeinträngning, infektion)

”Efter en period med fokus på adhesiva material som
barriär mot sekundära problem föredrar man nu att
använda klassiska, antibakteriella produkter som IRM.”
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föredrar man nu att använda klassiska, antibak
teriella produkter som IRM. Adhesiva fyllningar
kan vara känsliga för fukt, och det är kort väg till
rothinnan i tandhalsområdet. Detta kan förklara
att man kliniskt observerat att flytande komposi
ter ovanpå rotfyllningen lätt lossnar vid prepara
tion för fyllning/krona eller vid revisioner. Princi
pen att proppa igen kanalöppningen ner till nivån
av käkbenet under toppfyllningen har dokumen
terats kliniskt [74], medan materialvalet förblir
empiriskt. IRM 2–4 mm ner i kanalmynningen fö
refaller vara en procedur med brett stöd bland yr
kesverksamma (figur I). De ovannämnda negativa
konsekvenserna för härdning av kompositer ver
kar inte vara av klinisk betydelse.
BEDÖMNING AV DOKUMENTATIONEN
FÖR ETT MATERIAL

Det viktigaste kriteriet för ett rotfyllningsmaterial
är kliniskt lyckade behandlingar observerade över
tid. Det kan gå lång tid från det att ett material in
troduceras till dess att systematiska kliniska stu
dier föreligger. Detta gör det svårt att bedöma om
man ska använda ett nytt material eller inte. Den
första informationen som föreligger är oftast data
från laboratoriet och djurförsök, där man vanligt
vis undersöker mycket specifika egenskaper hos
materialet. Denna typ av information används
ofta i reklamsyfte. För att kunna sälja ett material
krävs ingen systematisk inhämtning av data från
användning av materialet på patienter, eller någon
jämförelse med kriterier för klinisk framgång. Det
kan därför ta lång tid innan sådant datamaterial
föreligger. Det är därför bra om man kan bedöma
dokumentationen för ett material utifrån vilken
typ av undersökningar som föreligger, och vilken
nivå på evidenspyramiden dessa genomförts på.
En kortfattad översikt presenteras i tabell 2.
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SLUTSATS

Instrumentering kan genomföras manuellt eller
maskinellt. Det är enkelt att lära sig maskinell in
strumentering och det leder i de flesta fall snab
bare till målet. Det förutsätter dock grundläg
gande färdigheter i manuell instrumentering.
● Guttaperkaspetsar väljs beroende av instrument
teknik. Vid manuell instrumentering med 2 pro
cent konicitet används motsvarande guttaperka.
Vissa instrumenteringssystem bygger på jämn
konicitet, vilket har den fördelen att spetsarna
kan användas oberoende av instrumenterings
system. Reciprokerande och vissa roterande sys
tem har varierande grad av konicitet på de sis
ta instrumenten; i så fall används en guttaperka
som följer med instrumenteringssystemet.
● Spolvätska används i första hand för att döda
mikroorganismer och för att underlätta bort
tagning av dentin och restvävnad. Det är stan
dard att använda NaOCl i första hand under in
strumenteringen och därefter EDTA.
● Valet av sealer är oberoende av instrumentering
en, och det är fortfarande en bra behandling att
använda en konventionell sealer i kombination
med lateralkondensering av guttaperka. Sea
lers baserade på epoxi, silikon, kalciumhydrox
id och zinkoxid-eugenol är alla väldokumente
rade. Biokeram-sealers är mycket intressanta,
men klinisk dokumentation och uppföljning
fattas fortfarande. Plastbaserade sealers med
●

plastkärna förefaller ha mindre nedbrytnings
beständighet.
ENGLISH SUMMARY

Endodontic materials – irrigating solutions, sealers
and obturating materials
Gaute Floer Johnsen, Håkon Valen and Dag Ørstavik
Tandläkartidningen 2017; 109 (10): 64–72
The root canal filling concludes the classical triad
in endodontic treatment: biomechanical instru
mentation, disinfection and obturation. The pur
pose of the root canal filling is to prevent penetra
tion of bacteria into the root canal and to prevent
access of nutrients and growth of residual bacte
ria. The function of the root canal filling is to seal
and obturate the root canal, and kill remaining mi
crobes. This is achieved most often with the use
of a core material and a sealer. The core materi
al acts as a piston to push the sealer out to fill the
root canal system. In addition to achieve intima
te contact with dentin, the sealer has contact with
periapical soft tissue. Therefore the sealers have to
fulfill both technical and biological requirements.
The endodontic treatment ends with a coronal seal
to prevent coronal leakage of bacteria. A techni
cally well performed root canal filling, acceptable
filling length and homogenous root filling, evalu
ated radiographically, with an adequate coronal
restoration, is a reliable predictor for a success
ful outcome. l

”Det viktigaste
kriteriet för ett
rotfyllnings
material är
kliniskt lyckade
behandlingar
observerade
över tid.”
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