Medikamenter för partiell
pulpotomi och pulpotomi i
primära och unga permanenta
tänder
INGEGERD MEJÀRE

När vital pulpavävnad har exponerats – pga karies eller trauma
– görs ofta någon form av vital pulpabehandling, framför allt på
primära molarer och unga permanenta tänder med ofullständig
rotutveckling. Behandlingen kan vara enbart överkappning av
den blottade vävnaden, partiell pulpaamputation eller konventionell pulpaamputation. Här behandlas de två senare metoderna.
Om pulpan exponerats pga trauma, är vävnaden primärt oftast inflammationsfri, medan en pulpa som exponerats pga av
karies, alltid är mer eller mindre inflammerad. Vital pulpabehandling rekommenderas om inflammationen i den underliggande vävnaden bedöms vara reversibel. Det finns inga säkra
metoder att avgöra detta, men frånvaro av symptom som upprepad spontan eller ihållande tandvärk, och frånvaro av periradikulära patologiska förändringar i röntgenbilden indikerar att
pulpan inte är irreversibelt inflammerad.
Behandling av vital pulpavävnad innebär applikation av ett
medikament (sårförband) som skall underlätta reparation av
den skadade vävnaden, initiera läkning och skydda pulpavävnaden från ytterligare skada. Medikamentet bör stimulera till hårdvävnadsbildning som skyddar den underliggande vävnaden mot
ytterligare skada.
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Pulpotomi
Pulpotomi innebär att den koronala delen av den vitala pulpavävnaden avlägsnas. På flerrotiga tänder avlägsnas kronpulpan, och sårytan förläggs i kanalmynningarna. På enrotiga tänder avlägsnas pulpavävnad till i nivå med emalj-cementgränsen.
Metoden används både i primära tänder och i unga permanenta
tänder, men av olika skäl och med olika syften.
I primära molarer är konventionell rotbehandling tekniskt
svår att genomföra pga den ofta komplicerade rotanatomin. Om
pulpan exponerats pga karies och irreversibla inflammatoriska
förändringar bedöms vara begränsade till kronpulpan, är pulpotomi en vanlig behandlingsmetod. Syftet är att ha behålla tanden kliniskt och röntgenologiskt symptomfri till normal exfoliering, helst med en inflammationsfri resterande pulpavävnad.
Behandlingen skall vara skonsam och inte skada omgivande
vävnader, framför allt inte det underliggande permanenta anlaget. Lyckandefrekvensen kliniskt/röntgenologiskt varierar beroende på uppföljningstid och medikament (Tabell 1).
Tabell 1. Klinisk/röntgenologisk lyckandefrekvens efter partiell pulpotomi
eller pulpotomi i primära och unga permanenta molarer med djupa
kariesskador, tillsammans med typ av studie, medikament, antal tänder
och uppföljningstid (minst ett år).
Författare
(referens)

Typ av
studie

Typ
av
tand

Behand- Medikament
ling

Jeppesen12

Kohort

prim.

Partiell
pulpotomi

Schröder10

Kohort

prim.

Mejàre11

Kohort
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Antal
tänder

Uppfölj
ningstid

Lyckandefrekvens
(%)

Kalcium
hydroxid

78

4 år

78

Partiell
pulpotomi

Kalcium
hydroxid

93

1 år

83

perm. Partiell
pulpotomi

Kalcium
hydroxid

37

24-140
mån

94
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Författare
(referens)

Typ av
studie

Typ
av
tand

Behand- Medikament
ling

Antal
tänder

Uppfölj
ningstid

Lyckandefrekvens
(%)

Mass9

Kohort

perm. Partiell
pulpotomi

Kalcium
hydroxid

35

12-48
mån

91

Nosrat8

Kohort

perm. Partiell
pulpotomi

Kalcium
hydroxid

6

26 mån

100

BarrieshiNusair41

Kohort

perm. Partiell
pulpotomi

MTA

28

12-26
mån

100f

Qudeimat32

RCT

perm. Partiell
pulpotomi

MTA vs
kalciumhydroxid

51

25-46
mån

93 vs
91 (ns)

Gruythuysen42

Kohort

prim.

Pulpotomi

Kalcium
hydroxid

196

2 år

80

Schröder43

Kohort

prim.

Pulpotomi

Kalcium
hydroxid

33

2 år

59

Via44

Kohort

prim.

Pulpotomi

Kalcium
hydroxid

103

2 år

31

Hicks45

Kohort

prim.

Pulpotomi

FCa, Buckleys
formel

164

3,5 år

89

Mejàre46

Kohort

prim.

Pulpotomi

FC, Buckleys
formel

74

2,5 år

55b

Rölling47

Kohort

prim.

Pulpotomi

FC, Buckleys
formel

98

3 år

70

Fuks48

Kohort

prim.

Pulpotomi

FC, utspädd
till 1/5

77

2 år

94

Morawa49

Kohort

prim.

Pulpotomi

FC, utspädd
till 1/5

125

6-60
mån

98

Huth50

RCT

prim.

Pulpotomi

Laser vs
järnsulfat vs
FC vs
kalciumhydroxid

200

2 år

78 vs 86
vs 85
vs 53
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Författare
(referens)

Typ av
studie

Typ
av
tand

Behand- Medikament
ling

Antal
tänder

Uppfölj
ningstid

Lyckandefrekvens
(%)

Marcovic51

RCT

prim.

Pulpotomi

Kalciumhydroxid vs FC
vs järnsulfat

104

4-9 år

77 vs 85
vs 81
(ns)

Waterhouse52

RCT

prim.

Pulpotomi

FC vs
kalcium
hydroxid

79

1,5 år

84 vs 77

Smith53

Retrospektiv

prim.

Pulpotomi

Järnsulfat

242

4-57
mån

74c

Fuks54

Kohort

prim.

Pulpotomi

Järnsulfat

55

6-34
mån

93

Fei55

Kohort

prim.

Pulpotomi

Järnsulfat

29

1 år

97

Ibricevic56

CCT

prim.

Pulpoto
mi

Järn sulfat vs
FC, Buckleys
formel

3,5-4 år

92 vs 95
(ns)

Shumayrikh57

Kohort

prim.

Pulpotomi

Glutar
aldehyd 2%

61

1 år

74

Tsai58

Kohort

prim.

Pulpotomi

Glutar
aldehyd 2 or
5%

150

3 år

79

Fuks59

Kohort

prim.

Pulpotomi

Glutar
aldehyd 2%

53

2 år

82

GarciaGodoy 60

Kohort

prim.

Pulpotomi

Glutar
aldehyd 2%

49

1,5-3,5
år

96

Gerdes25

Kohort

prim.

Pulpotomi

Ledermix

101

3 år

76e

Hansen24

Kohort

prim.

Pulpotomi

Ledermix

14

1-42
mån

79

Magnusson37

Kohort

prim.

Pulpotomi

Zinkoxideugenol

40

6-39
mån

55
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Författare
(referens)

Typ av
studie

Typ
av
tand

Behand- Medikament
ling

Antal
tänder

Uppfölj
ningstid

Lyckandefrekvens
(%)

Hansen24

Kohort

prim.

Pulpotomi

Zinkoxideugenol

14

1-42
mån

57

Maroto61

Kohort

prim.

Pulpotomi

MTA

69

6-42
mån

99

El-Meligy2

RCT

perm. Pulpotomi

MTA vs
kalciumhydroxid

26

1 år

100 vs
82

Agamy34

CCT

prim.

Pulpotomi

MTA vs FC

60

1 år

90 för
båda

Holan35

RCT

prim.

Pulpotomi

MTA vs FC

62

38 mån

97 vs 83

Farsi36

RCT

prim.

Pulpotomi

MTA vs FC

120

2 år

100 vs
87
(radiogr.)

Moretti33

RCT

prim.

Pulpotomi

MTA vs FC vs
kalciumhydroxid

43

2 år

100 vs
100 vs
36

ns = ingen statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna.
a
FC = formokresol.
b
61% av molarerna hade tydliga preoperativa tecken på irreversibel inflammatorisk
förändring i pulpan (total pulpit).
c
Lyckandefrekvensen efter 2-3 år var 81% (n = 57), och efter > tre år var den 74% (n
= 31).
e
Lyckad definierades som fungerande, dvs. tänder med röntgenologiskt påvisbar
intern resorption räknades som lyckade (15%).
f
6/28 tänder svarade inte på vitalitetstest, men var i övrigt kliniskt och radiologiskt
utan anmärkning.

Skälet till pulpotomi i unga permanenta tänder är karies eller
trauma. Syftet med pulpotomi i unga permanenta tänder med
oavslutad rotutveckling är framför allt att tillåta fortsatt rotutveckling och rotslutning. Vital pulpa är nödvändig för att rotdentin
skall kunna bildas. Förlorad vitalitet hos en ung permanent tand
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med ofullständig rotutveckling ger upphov till en tand med
tunna rotdentinväggar som försvagar tanden. Tanden är förhållandevis svår att rotfylla, och den löper stor risk att frakturera
(Fig. 1). Pulpotomi hos unga permanenta tänder är ofta en temporär åtgärd som efter avslutad rotutveckling ersätts med pulpektomi och rotfyllning. Det beror på att degenerativa
förändringar i rotpulpan inkluderande kalcifikationer inte är en
sällsynt senkomplikation efter pulpotomi1, 2. Pulpotomi med kalciumhydroxid som sårförband vid komplicerad kronfraktur
(pulpa som exponerats i samband med trauma) på unga permanenta tänder med oavslutad rotutveckling ger 90-92% klinisk/
röntgenologisk lyckandefrekvens efter minst två års observationstid3,4. El-Meligy2 fann 82% lyckandefrekvens efter pulpotomi
pga karies i unga permanenta tänder. Materialet är dock litet (se
Tabell 1).

Figur 1. Cervikal rotfraktur på
överkäksincisiv (11) med
avstannad rotutveckling och
tunna rotdentinväggar hos en
12-årig pojke. Tidigare trauma
mot 11 i 8-års ålder resulterade i
pulpanekros, och tanden
rotbehandlades med inlägg med
kalciumhydroxidpasta.

Partiell pulpotomi
Ett alternativ till konventionell pulpotomi är partiell pulpotomi
där endast den mest ytliga delen (1-2 mm) av kronpulpan av146
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Figur 2. Permanent första molar med exponerad pulpa efter exkavering
av djup karies hos en 8-årig flicka. Efter noggrant avlägsnande av
karierat dentin kring läsionsställena har ca 1,5 mm av pulpahornen
avlägsnats med highspeed och diamant under riklig vattenspolning.
Bilden visar sårytorna efter amputation och blodstillning (kofferdam
gick inte att applicera pga tandens anatomi och begränsade eruption).

lägsnas (Fig. 2). Metoden ger nästan 100% lyckandefrekvens vid
komplicerad kronfraktur5-7. Partiell pulpotomi efter exponering
av pulpan i samband med karies har också gett goda resultat
både för primära molarer och unga permanenta tänder8-12. Lyckandefrekvensen kliniskt/röntgenologisk är > 80% för primära
tänder och > 90% för unga permanenta tänder (se Tabell 1). Kalcifikationer i rotpulpan har observerats i några enstaka fall efter
partiell pulpotomi13. Vid partiell pulpotomi är det viktigt att avlägsna allt potentiellt kontaminerat dentin omkring läsionsstället. Figur 3 visar ett fall med partiell pulpotomi hos en ung permanent molar med exponerad pulpa pga karies.
En fördel med partiell pulpotomi är att metoden är enklare att
genomföra än konventionell pulpotomi. Metoden är också skonsammare mot pulpavävnaden genom att färre blodkärl skärs av.
Förutsättningarna för läkning och permanent överlevnad av pulpan borde därmed vara bättre. Den relativt höga lyckandefrekvensen med partiell pulpotomi hos tänder utan kliniska/röntgenologiska symptom indikerar att partiell pulpotomi är att föredra framför konventionell pulpotomi (se Tabell 1). Det finns dock
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B

A

C

Figur 3. Partiell pulpotomi av 36 hos en 7,5-årig pojke. 36 hade en djup
kariesskada, där pulpan exponerades vid exkavering. Tanden var kliniskt
symptomfri, och periradikulära förhållanden bedömdes som normala.
A) Cirka 1,5 mm av den koronala delen av pulpan avlägsnades med
highspeed och diamant. Efter blodstillning applicerades kalciumhydroxidpasta på sårytorna, och tanden restaurerades. B) Preoperativ
röntgenbild visar oavslutad rotutveckling. C) Röntgenbild fyra år senare.
Bilden visar fortsatt rotutveckling och normala periapikala förhållanden. Tanden var också kliniskt symptomfri.

inga randomiserade studier som jämför lyckandefrekvensen
mellan de båda metoderna.

Medikament (sårförband)
Oavsett var sårytan förläggs – endast den ytliga delen eller hela
kronpulpan avlägsnas – krävs att ett medikament appliceras på
sårytan. Ett idealiskt medikament för den exponerade pulpavävnaden är antibakteriellt, underlättar reparation och läkning av vävnaden och inducerar bildandet av hårdvävnadsbrygga. Medikamentet skall vara biokompatibelt, och det skall
inte interferera med den fysiologiska rotresorptionen av primära
tänder. Bildandet av en hårdvävnadsbrygga anses speciellt fördelaktigt, eftersom den skyddar pulpavävnaden mot bakteriellt
läckage.
Kalciumhydroxid
Kalciumhydroxid anses vara biokompatibelt trots att det är starkt alkaliskt med ett pH på ca 12. Det ger upphov till en ytlig
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nekros under applikationsstället på omkring 1,5-2 mm. Efter en
initial irritation producerar den underliggande pulpavävnaden
nytt kollagen och därefter en benliknande vävnad. Hårdväv
nadsbryggan är dock sällan fullständig, och förekomst av en sådan är ingen garanti för att den underliggande vävnaden är inflammationsfri. Det anses viktigt att undvika extrapulpalt blodkoagel, eftersom det interfererar med läkningsprocessen14. Mekanismen bakom detta är dock oklar.
Kalciumhydroxid är fortfarande det rekommenderade medikamentet för partiell pulpotomi (primära och permanenta tänder) och för pulpotomi i unga permanenta tänder. Medikamentet
appliceras på sårytan efter att blodstillning uppnåtts. och det
täcks därefter med ett snabbstelnande cement.
För pulpotomi i primära molarer är lyckandefrekvensen (kliniskt och röntgenologiskt) med kalciumhydroxid i de flesta studier relativt låg och varierar mellan 31 och 80% (se Tabell 1).
Under årens lopp har därför alternativa sårförband testats och
använts. En systemisk översikt över lyckandefrekvensen efter
pulpotomi i primära tänder med olika medikament15 konkluderar att det inte finns evidens för att något medikament är överlägset den andra. Därför avgör tradition och olika uppfattning
vilket medikament som föredras. De vanligast förekommande
alternativen till kalciumhydroxid är formokresol, glutaraldehyd,
kortikosteroider och järnsulfat. Mineral trioxide aggregat (MTA)
har introducerats som ett lovande medikament på senare år.
Formokresol
Det ursprungliga medikamentet är Buckley’s formocresol som
består av koncentrerad formalin (19% formaldehyd), kresol
(35%) och glycerol (7%) i vattenlösning. Nuförtiden används oftast en utspädd lösning med en femtedel av den ursprungliga formaldehydhalten. Formokresol devitaliserar pulpavävnad och
ger inte upphov till någon hårdvävnadsbrygga. Den kliniska och
röntgenologiska lyckandefrekvensen är dock relativt hög, vilket
gör att medikamentet fortfarande är populärt i många länder.
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Orsaken till den höga lyckandefrekvensen är sannolikt att devitaliseringen av pulpavävnaden inte omfattar den mest apikala
delen av rotpulpan16. Så länge den devitaliserade vävnaden inte
infekteras, förblir tanden symptomfri såväl kliniskt som röntgenologiskt.
Formokresol är cytotoxiskt, och djurstudier visar att formokresol har mutagena och carcinogena egenskaper. Cancer orsakat av exponering för formaldehyd hos människa är dock mycket
sällsynt17, och den cancerframkallande potentialen från en pulpotomi med formokresol är negligerbar. Formalin är emellertid
ett potent allergen. Allergiska reaktioner hos barn som utsatts
för pulpotomi med formokresol, har inte kunnat påvisas18, men
kontaktallergier hos personal som regelbundet hanterar formaledydhaltiga preparat, är ett bekymmer. Sammantaget kan man
konstatera att formokresol inte är något biokompatibelt medikament, och att bättre alternativ bör användas.
Glutaraldehyd
Glutaraldehyd – en dialdehyd – finns inte som kommersiell produkt, sannolikt beroende på dess instabilitet även när det förvaras kallt. Glutaraldehyd penetrerar inte lika djupt som formaldehyd och orsakar därmed mindre omfattande omedelbar skada på
pulpavävnaden. En studie på apa kunde dock varken visa läkning eller bildandet av hårdvävnadsbrygga19. En annan studie
antyder att långsam celldöd under den ytliga fixeringen ger upphov till en kronisk cellskada, och att cytotoxiciteten hos glutaraldehyd kanske inte är mindre än för formaldehyd20. Det har
visat sig att glutaraldehyd behöver relativt lång kontakttid med
pulpavävnaden för att uppnå optimal fixeringseffekt. Huruvida
detta kan lösas kliniskt genom att höja koncentrationen av glutaraldehyd är oklart, och det finns ingen konsensus kring den optimala koncentrationen av glutaraldehyd. Det är också oklart om
glutaraldehyd bör inkorporeras in det permanenta sårförbandet
eller inte. Den kliniska lyckandefrekvensen med 2-5% glutaraldehyd varierar mellan 74 och 96% (se Tabell 1).
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Liksom formaldehyd kan glutaraldehyd orsaka allergiska hudreaktioner, och handdermatiter har rapporterats efter användning av desinfekterande medel som Cidex®21.
Kortikosteroider
Tanken med att använda kortikosteroider som medikament vid
pulpotomi är att undertrycka och upphäva inflammationen i pulpavävnaden. Ledermix® är det enda kommersiellt tillgängliga
materialet för detta ändamål. Det är en syntetisk glukokortikoid
med Ledermycin (demethylklortetracyklin) tillsatt och blandat
med kalciumhydroxid, zinkoxid och eugenol.
Det råder kontroverser kring effektiviteten av kortikosteroider
och deras eventuella kapacitet att reversera inflammation vid lokal applikation. Hansen22 visade att den aktiva komponenten i
Ledermix degraderas inom 18 dygn. Det har också argumenterats att den antiinflammatoriska effekten är begränsad till kontaktytan mellan medikamentet och pulpavävnaden23. Ledermix
inducerar inte bildning av hårdvävnadsbrygga som är en viktig
egenskap hos ett medikament vid pulpotomi. Dessa faktorer tillsammans förklarar kanske varför Ledermix inte fått någon större
popularitet som medikament vid pulpotomi.
Trots att Ledermix får anses vara ett relativt milt medikament
utan kända sidoeffekter, finns det få studier som undersökt effekten vid pulpotomi; lyckandefrekvenser på 76-79% har rapporterats24, 25. Det saknas också randomiserade studier som jämför Ledermix med andra medikament för pulpotomi.
Järnsulfat (Fe2(SO4)3
Järnsulfat används som 15,5% vattenlösning (Astringedent™
Ultradent Products Inc, Salt Lake City, USA). Medikamentet appliceras på pulpavävnaden med ett bomullstops i 10-15 sekunder
varefter kavum spolas med rikligt med vatten och torkas med
steril bomullspellet. Sårytan täcks sedan med zinkoxid-eugenolpasta. Den rapporterade lyckandefrekvensen med järnsulfat varierar mellan 74 och 97% (se Tabell 1). Tre systematiska översik151
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ter som jämför järnsulfat och formokresol, konkluderar att
järnsulfat ger samma lyckandefrekvens som formokresol26-28.
Mineral trioxide aggregate
Mineral trioxide aggregate (MTA) har rönt stort intresse under
senare år, bland annat som medikament för vital pulpabehandling. MTA är ett kalciumsilikatcement som utvecklades på 1990talet för att användas som obturerande material för retrograd
rotfyllning. Materialet patenterades 1995 (ProRoot®, Dentsply).
MTA består till 50-75% av kalciumoxid och 15-25% av silikondioxid. Dessa två komponenter utgör 70-95% av cementet29. När
dessa råmaterial blandas ihop, bildas trikalciumsilikat, dikalciumsilikat, trikalcium aluminat och tetrakalcium aluminiumferrit. När vatten tillsätts, hydrerar cementet till en silikatgel. I
princip är MTA ett Portland cement, men partikelstorleken och
mängden gips är mindre än i Portland cement. I motsats till Portland cement innehåller MTA vismutoxid.
MTA är biokompatibelt och försluter bättre än zinkoxideugenol30. Medikamentet frigör kalciumjoner när det kommer i
kontakt med vävnadsvätska, och ger upphov till alkaliskt pH.
Verkningsmekanismerna vid kontakt med vävnad är fortfarande
inte klarlagda. En nackdel med MTA är att det är dyrt.
En systematisk översikt jämförde MTA med formokresol,
järnsulfat och kalciumhydroxid som medikament vid pulpotomi
i primära molarer31. MTA gav signifikant högre klinisk och röntgenologisk lyckandefrekvens (i genomsnitt 98%) jämfört med
formokresol, järnsulfat och kalciumhydroxid. Flera av de inkluderade studierna har dock små material och kort uppföljningstid, och det saknades randomiserade studier som jämförde MTA
med järnsulfat och MTA med kalciumhydroxid. Författaren är
försiktig i sina konklusioner: Det krävs randomiserade studier
som jämför materialen, innan man kan dra några säkra slutsatser om MTA’s överlägsenhet som medikament vid pulpotomi i
primära tänder.
Efter denna översikt har det tillkommit studier som jämför
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MTA med kalciumhydroxid som sårförband2,32,33. Resultaten indikerar att MTA ger lika bra eller bättre klinisk lyckandefrekvens
jämfört med kalciumhydroxid efter partiell pulpotomi/pulpotomi (se Tabell 1). Tabellen visar också resultaten från fyra studier som jämför effekten av MTA med formokresol33-36. Lyckandefrekvensen med MTA är genomgående hög, och slutsatsen i de
enskilda studierna är att MTA kan ersätta kalciumhydroxid respektive formokresol som sårförband. Flera av studierna har
dock små material och/eller kort observationstid.
Zinkoxid-eugenol orsakar hög frekvens interna rotresorptioner, och lyckandefrekvensen är < 60%24,37 (se Tabell 1). Andra
metoder som laser och elektro-kirurgi har testats i enstaka studier, men det finns ingen evidens för deras effektivitet.

Framtiden
Kunskaperna om de biologiska processer som ligger bakom den
reparativa dentinogenesen, är fortfarande bristfälliga. Bättre
kunskap inom detta område kommer sannolikt att ge oss nya metoder för behandling av vital pulpa. Det kan vara bioaktiva molekyler eller tillväxtfaktorer som stimulerar till bildandet av nya
odontoblaster och reparativt dentin38. Aktuell forskning fokuserar också på stamceller i pulpan som stimuleras att reparera skadat dentin-pulpakomplex. Murray39 och Tziafas40 ger utmärkta
översikter över nya landvinningar och utmaningar.

Sammanfattning
Adekvat behandling av tänder med exponerad vital pulpa till
följd av karies är fortfarande ett kontroversiellt område, och det
finns ingen konsensus kring vilken behandling eller vilket medikament som är bäst. I brist på sådan kunskap rekommenderas
partiell pulpotomi med kalciumhydroxid som sårförband för
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tänder där pulpan exponerats pga trauma eller karies. Det gäller
under förutsättning att det inte finns några kliniska eller röntgenologiska tecken på irreversibelt inflammerad pulpa. Resultaten
med MTA som medikament för vital pulpabehandling pekar mot
att materialet är minst lika effektivt som kalciumhydroxid.
För primära molarer med djupa kariesskador där kliniska symtom indikerar irreversibel inflammation i kronpulpan, rekommenderas pulpotomi med järnsulfat eller MTA som sårförband.
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