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Endodon%foreningens
årsmøde 2019

Asymptoma%sk apikal parodon%%s på den rodbehandlede tand. 

Skal jeg behandle nu eller observere?

Tandlæge Michael LindtoH

Præsenta)on
• Cand. Odont. 1990, Københavns Tandlægehøjskole

• Offentlig og privat praksis, Hultsfred, Sverige og Randers 1990-2014

• Postgraduat stud. i EndodonI ved ACTA, Amsterdam 2014-17.

• Specialistuddannet i EndodonI 2017.

• Henvisningstandlæge i EndodonI i Randers og København siden 2014

• Klinisk lærer på Odontologisk InsItut, afd. for Cariologi og EndodonI, Københavns Universitet 
fra 2017

Asymptoma)sk apikal parodon))s

På den allerede rodbehandlede tand.

Asymptoma)sk apikal parodon))s

På den allerede rodbehandlede tand.

Som persisterer e4er 4 år

Hvorfor 4 år?

Interna'onal Endodon'c Journal (1996) 29, 150-155

Asymptoma)sk apikal parodon))s

E"er 4 år kan vi (måske) tage en beslutning:
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Pa#entpræsenta#on

• 66-årig mand, sund og rask
• Ny pa4ent i praksis
• Har ski8et tandlæge pga. pensionering af tandlægen
• Vil “bare have et tjek i god 4d inden længere ferierejse”
• Ingen umiddelbare gener.
• Der er dog af og 4l “lidt dårlig smag fra tænderne”

Klinisk udseende februar 2016

Radiologisk undersøgelse

Februar 2016

Radiologisk undersøgelse

Februar 2016

Historik

6- er rodbehandlet for mere end 10 år siden, har aldrig givet symptomer.
7- er rodbehandlet for 4 år siden, der har været hævelse og smerter i starten,
e>er gentagne an?bio?ka behandlinger har der været ro de sidste par år.

Kliniske og radiologiske fund
Subjek'vt: ingen gener, normal funk'on.

Objek'vt: 

• Ingen perkussions- og palpa'onsømhed, 

• Poche 8mm buccalt for 7-, ak'v fistel buccalt for 7-

• Ingen mobilitet

• Sufficiente koronale restaureringer 7-, 6-

Radiologisk: 

• Apikal parodon''s 7-, 6-

• Insufficiente rodfyldninger 7-, 6-

• Parietal perfora'on mesiale rod 7-

• Fistel-tracing leder 'l mesiale rod.

• Mulig fraktur af instrument i mesio-faciale kanal 6-
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Diagnoser
7-: 
Kronisk apikal parodon00s
Parietal perfora0on mesiale rod
Ak0v fistel

6-: 
Kronisk apikal parodon00s
Obs pro fraktureret fil mesiofaciale
rod.

Behandlingsforslag:
7-:
• Revision af rodbehandling med 

repara6on af perfora6on.

• Rodresek6on med retrograd 
rodfyldning.

• Extrak6on med replanta6on e=er 
resek6on og rodfyldning.

• Extrak6on.

Behandlingsforslag:
6-:
• Revision af rodbehandling med 

5ernelse af fraktureret fil.

• Rodresek;on med retrograd 
rodfyldning.

• Extrak;on.

Behandlingsforslag:
6-:
• Revision af rodbehandling med 

5ernelse af fraktureret fil.

• Rodresek;on med retrograd 
rodfyldning.

• Extrak;on.

• Observa;on?

Spørgsmål:
Jeg vil gerne bevare mine tænder, men:

Hvorfor har jeg denne 7lstand?

Er det almindeligt?

Hvad nu hvis vi ingen7ng gør?
• Får jeg ondt?
• Bliver det større?
• Kan det smiAe nabotænderne?
• Påvirker det mit helbred?
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Spørgsmål:
Hvis jeg skal have lavet behandlingen:

• Hvilken behandling er bedst

• Får jeg ondt?

• Går det væk?

Hvorfor har jeg denne .lstand ?
Æ"ologi af persisterende apikal parodon""s

• Persisterende infek"on (1)
• Reinfek"on (koronal lækage, revne, fraktur) (1)
• Extraradikulær infek"on (2)
• Fremmedlegeme reak"on (3)
• Cyste (4)

Byström 1987, Lin 1992, Nair 1990, Saunders 1994, Siqueira 2001, Sjögren 1997, Kojima 2004, Nair 2006, Sjögren 1990, Stoll 2005 

Ill.: Pathways of the Pulp, 10th edi"on

Er det almindeligt?
Kirkevangs tværsnitsundersøgelser:

Prevalensen af apikal parodon77s i befolkningen i DK

• Ca. 42% af alle individer havde en eller flere tænder med AP.

• Ca. 25% af alle individer havde en eller flere rodfyldte tænder.

• Ca. 52% af alle rodfyldte tænder havde AP.

Kirkevang 2000, 2001, 2006, 2012

Får jeg ondt?

Pa#enter behandlet på universitetsklinik i Singapore.

Alle rodbehandlinger fra 2004-6 som havde persisterende AP e@er 1 år

Klinisk og radiologisk undersøgelse 4 år e@er behandling.

Spørgeskema undersøgelse, ang. evt. smerters påvirkning af dagligdags 
ak#viteter 

Yu, Journal of Endodon#cs, 38, (1), 2012, 41-46

To kategorier af smerter:

• Opblussen af smerte som resulterer i et akut besøg hos tandlæge.

• Mindre alvorlig smerteepisode, som påvirker dagligdags ak>viteter, 
men ikke nok >l at søge behandling.

Yu, Journal of Endodon>cs, 38, (1), 2012, 41-46

• 185 tænder med persisterende AP, fordelt på 127 pa9enter.

• Opblussen af smerte som resulterer i et akut besøg hos tandlæge.
• 5.4% (10 tænder)

• Mindre alvorlig smerteepisode, som påvirker dagligdags ak9viteter, 
men ikke nok 9l at søge behandling.
• 15.1% (28 tænder)

Yu, Journal of Endodon9cs, 38, (1), 2012, 41-46
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• Opblussen af smerte som resulterer i et akut besøg hos tandlæge.
• 5.4% (10 tænder)

• Ingen prædisponerende faktorer kunne iden@ficeres
• 1 eCer 1 måned
• 8 mellem 1-5 år eCer behandling
• 1 eCer 25 år

Yu, Journal of Endodon@cs, 38, (1), 2012, 41-46

• Mindre alvorlig smerteepisode, som påvirker dagligdags aktiviteter, 
men ikke nok til at søge behandling.
• 15.1% (28 tænder)
• 3 prædisponerende faktorer:

• Kvinde
• Underkæbe molar eller overkæbe præmolar
• Præoperative smerter

Yu, Journal of EndodonJcs, 38, (1), 2012, 41-46

Bliver det større?

Tsesis et al,  Journal of Endodon2cs 39, (12) 1510-1515

Pa2enter behandlet på offentlig tandklinik i Israel mellem 2007 og 2009

2X Radiologisk periapikal helstatus med mindst 4 års mellemrum

Tænder med rodbehandling og restaurering mindst 1 år før første status
Tænder med AP ved første status

Tsesis et al,  Journal of Endodon2cs 39, (12) 1510-1515

74 pa2enter med 200 rodbehandlede tænder med AP

57 tænder(28.5%) var uforandrede
103 tænder(51.5%) forværredes
40 tænder(20%) formindskedes

Tsesis et al,  Journal of Endodon2cs 39, (12) 1510-1515 Tsesis et al,  Journal of Endodon2cs 39, (12) 1510-1515

Tsesis’ konklusion:

Insufficient rodfyldning og insufficient koronal restaurering  
påvirker den langsigtede udvikling af ubehandlet AP på rodbehandlede tænder nega2vt.
I sådanne 2lfælde kan der være et stærkere argument for behandling.
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Kan det smi+e nabotænderne?

• Möller 1981

• 9  Makak-aber.
• 78 nekrotiske pulpa. 
• 26 holdes sterile.
• 52 inficeres fra cavum oris.

Möllers konklusioner:

• Kun inficerede pulpae udviklede apikal inflamma7on

• Sterile pulpae forblev sterile over 6 måneder.

• Der sker ikke hæmatologisk infek7on (anachorese) fra inficerede nabotænder.

Mikrober skal der 7l

Påvirker det mit generelle helbred?

Khalighinejad et al, Journal of Endodon4cs 42, (10), Oct. 2016

Påvirker det mit generelle helbred?

Khalighinejad et al, Journal of Endodontics 42, (10), Oct. 2016

SystemaBsk Review:

16 arBkler inkluderet

Kvaliteten af studierne og risiko for bias blev vurderet Bl at være moderat
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Påvirker det mit generelle helbred?

Khalighinejad et al, Journal of Endodon4cs 42, (10), Oct. 2016

Konklusion:

Der kan være en moderat risiko og sammenhæng mellem visse systemiske sygdomme og apikal parodon44s.

Mere forskning er nødvendig for at fastslå større specificitet i disse mulige interak4oner.

(Der kunne ikke iden4ficeres en årsag-effekt sammenhæng)

Spørgsmål:
Jeg vil gerne bevare mine tænder, men:

Hvorfor har jeg denne tilstand?
Infektion i rodkanalsystemet

Er det almindeligt?
Ja, ses på 50% af alle rodbehandlede 
tænder.

Hvad nu hvis vi ingenting gør?
• Får jeg ondt? Lav risiko
• Bliver det større? Sandsynligvis
• Kan det smitte nabotænderne?

Nej
• Påvirker det mit helbred?

Det ved vi ikke sikkert.

Spørgsmål:
Hvis jeg skal have lavet behandlingen:

• Hvilken behandling er bedst

• Går det væk?

• Får jeg ondt?

Hvilken behandling er bedst

Revision eller Kirurgi?

Del Fabbro et al, 2016

Hvilken behandling er bedst

Revision eller Kirurgi?

Del Fabbro et al, 2016

Konklusion:

Der er ikke evidens for at apikal kirurgi leder til bedre behandlingsresultat
end ortograd revisionsbehandling 1 år,  4 år eller 10 år efter behandling. 
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Revision eller Kirurgi?

Ng et al, 2011

Ortograd revisionsbehandling:

80% heler efter 2-4 år

Prognostiske faktorer der forbedrer helingen:
Ingen apikal parodontitis
Hvis AP , jo mindre læsion, jo bedre
Fravær af fistel
Patency
Skylning med EDTA fulgt af NaOCl
Ingen skylning med 2% CHX
Rodfyldning 0-2mm fra apex
Sufficient koronal restaurering

Revision eller Kirurgi?

Wang, 2004, Barone 2010

Retrograd Kirurgi:

74% heling e=er 4-10 år

PrognosAske faktorer der forbedrer helingen:
Størrelse af osteotomi: 

<10mm: 80%, >10mm 53%
Rodfyldningens længde:

Sufficient: 68%, Insufficient: 84%
Alder: 

<45år: 68%, >45år: 85%

Får jeg ondt?
Postopera)ve smerter på kort sigt

Pak, JOE 2011

Får jeg ondt?
Postopera)ve smerter på langt sigt

Vena, JOE 2014

Praksisbaseret forskningsnetværk
64 klinikker, 1323 pa)enter
5% har persisterende smerter 3-5 år eFer rodbehandling
3.1% vurderedes )l at være non-odontogene
Prædisponerende faktorer: præopera)v pulpi)s

Spørgsmål:
Hvis jeg skal have lavet behandlingen:

• Hvilken behandling er bedst
Op 5l behandler og pa5ent

• Går det væk?
Ja, i ca. 80% af 5lfældene

• Får jeg ondt?
Sandsynligvis, men kun få dage
Meget lille risiko for vedvarende 
smerter på langt sigt

Tid %l en beslutning

Yu et al, J Dent Res 93(11), 2014
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Tid %l en beslutning

Yu et al, J Dent Res 93(11), 2014

• Analyseret 228 rodbehandlede tænder med AP, fordelt på 182 
patienter

• Undersøgt med mindst 4 års mellemrum

• Udviklet en Deterioration Risk Score (DRS) baseret på risiko for 
forværring

• 3 outcomes: forværret, forbedret og uforandret

Yu et al, J Dent Res 93(11), 2014

Yu et al, J Dent Res 93(11), 2014

Risk score for vores pa.ent:

A: 10 år= 10, B: nej=0, C: nej=0, D: ja=20 ,total DRS=30

Hvad valgte vi at gøre ved 6-?

Februar 2016 2010

Ældre rtg-billeder blev fremskaffet, lille progression kunne ses af AP 6-

Hvad valgte vi at gøre ved 6-?

Februar 2016 2010

Pa-entens informerede valg blev observa-on af 6- ind-l videre.
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Hvad valgte vi at gøre ved 7-?
7-:
• Revision af rodbehandling med 

repara6on af perfora6on.

• Rodresek6on med retrograd 
rodfyldning.

• Extrak6on med replanta6on e=er 
resek6on og rodfyldning.

• Extrak6on.

Hvad valgte vi at gøre ved 7-?
7-:
• Revision af rodbehandling med 

repara6on af perfora6on.

Hvad valgte vi at gøre ved 7-?

23/2/2016 2/3/2016

1-års kontrol

Marts 2016 Maj 2017

Tusind tak for opmærksomheden


