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faglig leder    ∕   videnskab & klinik

Tema: 
Rodresorptioner

IAGNOSTIK OG BEHANDLING af rodresorp-
tioner er en udfordring for mange tand-
læger. Ætiologien er ikke velbeskrevet, og 
ofte er behandling vanskeligt. I Danmark 
er tandsundheden indenfor de sidste årtier 
blevet forbedret væsentligt. Forekomsten 
af caries er faldende, og det er måske en 
af årsagerne til, at rodresorptioner fylder 
mere og mere for tandlægen. 

Men hvad er det, vi forstår ved rodresorption?
I knoglen ses en kontinuerlig, fysiologisk remodellering af 

knoglevæv livet igennem. Det betyder, at gammelt knoglevæv 
bliver fjernet af osteoklaster og umiddelbart efter bliver erstattet 
af ny knogle dannet af osteoblaster. Ved ekstern rodresorption 
ses, at osteoklasterne fejlagtigt nedbryder dentin, men da osteo-
blasterne ikke kan danne tandsubstans, erstattes vævet i stedet 
af inflammatorisk, resorptivt væv eller af et andet mineraliseret 
væv. Hvis ubehandlet vil denne proces kunne fjerne hele tanden 
i løbet af en variabel periode. Årsagerne til, at osteoklasterne be-
gynder at nedbryde tand og ikke knogle, antages at kunne være 
flere forhold, hvor mangel eller tab af det beskyttende, umine-
raliserede overfladelag, predentin og/eller det cementoide lag 
samt nedsat oxygen i vævet oftest er nævnt. Specifikke faktorer 
som pres fra fx cyster eller tumorer samt mekaniske traumer, fx 
intrusion i forbindelse med tandskade, ortodontisk eller kirur-
gisk behandling, men også kemisk traume, fx intern blegning, 
har været nævnt i litteraturen.

Hos børn er resorption en vigtig og nødvendig del af det nor-
male tandskifte. Der kan dog forekomme afvigelser, hvor den 
naturlige fysiologiske resorptionsproces udebliver eller accelere-
rer med en uønsket hastighed. Rodresorption i det permanente 
tandsæt er derimod altid en uønsket, men heldigvis relativt sjæl-
dent forekommende tilstand. 

Vi inddeler rodresorptioner i interne og eksterne resorptioner, 
afhængigt af hvor processen udgår fra. De interne resorptioner 
udgår fra pulpavæv og er infektiøst betingede. De eksterne re-
sorptioner kan være enten inflammatorisk eller infektiøst be-

D
tingede og kan yderligere inddeles i forhold til deres udspring: 
cervikalt eller apikalt.

Der er ikke nogen tvivl om, at korrekt diagnostik i forhold til 
resorptioner er en afgørende faktor for valg af behandling og 
dermed også for prognosen. Man må afklare via anamnese, en 
grundig klinisk undersøgelse inkluderende både sensibilitetstest 
og røntgenundersøgelser, hvor resorptionen udspringer fra, og 
dernæst omfang og beliggenhed af resorptionsprocessen. I den 
forbindelse har udviklingen af CBCT medført en væsentlig for-
bedring i forhold til både diagnostik og behandlingsplanlægning. 

Behandlingsvalg vil ofte afhænge af både type og udstrækning 
af en resorption. Det er helt åbenbart, at hvis en resorption udgår 
fra pulpavævet, vil den primære behandling være fjernelse af re-
sorptionsvævet via en rodbehandling. Hvis resorptionsprocessen 
derimod udgår fra parodontalvævet, vil behandlingen primært 
rette sig mod fjernelse af resorptionsvævet og aflukning af re-
sorptionsprocessen udefra. En rodbehandling vil i dette tilfælde 
være en sekundær behandling, man foretager for at sikre, at man 
har fjernet alt det resorptive væv, samt i de tilfælde, hvor der også 
ses kommunikation til pulpa.

Tandlægebladet har samlet et buket af artikler, der belyser 
forskellige former for rodresorptioner med fokus på diagnostik 
og behandling. 

Vi ønsker jer rigtig god fornøjelse. 
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EGISTRERING AF RESORPTION i det primære 
tandsæt er vigtigt for vurderingen af tand-
skiftet. Tidspunktet for tandskiftet kan vari-
ere fra barn til barn og stadig være normalt. 
Det afgørende for, om tandskiftet er nor-
malt, er, om sammenhængen mellem gra-
den af fysiologisk resorption i de primære 
tænder svarer til graden af dannelsen af de 
permanente tænder. 

Hvornår denne sammenhæng mellem det primære og det per-
manente tandsæt begynder, fokuseres der sjældent på. Her skal 
man helt tilbage til den embryologiske udvikling og den tidlige 
udvikling i barneårene for at forstå, hvordan de to tandkim, der 
udvikles side om side, finder deres endelige position med den 
primære tand øverst og den permanente tand nederst. Det for-
modes, at det er den først udviklede primære tand, der tidligt 
starter sine frembrudsbevægelser, og ”som en høne lægger sig 
henover ægget,” hvor ”ægget” er det permanente tandanlæg. Af-
brydes denne bevægelse af den primære tand meget tidligt, kan 
den permanente tand i sådanne tilfælde eruptere forbi den pri-
mære tand og finde plads okklusalt for den primære tand (1). I 
disse tilfælde er den fysiologiske resorption af den primære tand 
forstyrret, og den primære tand er sandsynligvis ankyloseret.

Tandlæger vurderer også resorption af de primære tænder 
i tilfælde med agenesi af permanente tænder. Spørgsmålet er, 
hvor længe den primære tand kan persistere, når der er agenesi 
af den permanente efterfølger. Det har der været forskellige 
bud på, og enkeltstående tilfælde har vist persistens af primære 

I DENNE OVERSIGTSARTIKEL belyses den fysiologiske 
resorption i det primære tandsæt i forbindelse med 
det normale tandskifte hos børn og unge. Desuden 
fokuseres der på de fænotypiske afvigelser, der 
ses ved patologisk resorption. Patologiske afvigel-
ser kan dreje sig om uventet aggressiv resorption, 
om aggressiv resorption med kendt ætiologi eller 
om manglende resorption. Fire forskellige typer 
af uventet aggressiv resorption beskrives, og der 
gives et enkelt eksempel på aggressiv resorption 
som følge af traume (kendt ætiologi). Manglende 
resorption ses i tilfælde, hvor de primære tænder 
ikke resorberes. Dette beskrives ved tre eksempler. 
Årsager til normal fysiologisk resorption og til de 
patologiske afvigelser fra det normale resorptions-
mønster er stort set ukendt. Nyere studier viser, at 
der er en medfødt biologisk disposition for patolo-
gisk rodresorption. Et forhold, der i fremtiden bør 
belyses genetisk.
I artiklen diskuteres årsager til resorption og den 
langsigtede betydning af patologisk resorption 
både for det primære tandsæt og for det perma-
nente tandsæt. Årsagsproblemet belyses ud fra 
radiologiske studier og ud fra nyere immunhisto-
kemiske studier af parodontalmembranen på hu-
mant tandvæv, der viser, at parodontalmembranens 
rodnære cellelag har samme opbygning i primære 
og permanente tænder. 
Afslutningsvis fokuseres der på betydningen af de 
primære tænder som forskningsmodel for belys-
ning af resorptionsprocessen i humant tandvæv. R
EMNEORD Root resorptions | primary dentition | permanent denti-

tion | physiological development | pathologic process
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molarer langt op i årene. Der findes imidlertid en dansk un-
dersøgelse, hvor en gruppe børn og unge med fuldt udviklede 
primære molarer i normalt okklusalt niveau og med agenesi 
af 1-2 underliggende præmolarer er fulgt i op til 25 år (2). 
Denne undersøgelse viser, at de primære molarer ikke resor-
beres i tandsæt, hvor der kun er agenesi af få præmolarer, og 
hvor 3.-molarer oftest er anlagt. Disse permanente tandsæt har 
alle lange rødder og fremviser ingen morfologiske afvigelser.

Et andet spørgsmål, der ofte rejses, er spørgsmålet om, hvor 
længe de primære tænder kan persistere i tandsæt med multiple 
agenesier? Her ser billedet anderledes ud. En dansk undersø-
gelse har vist, at de primære tænder resorberes meget hurtigt i 
tandsæt med multiple agenesier og morfologiske afvigelser (3).

Disse indledende eksempler tager udgangspunkt i velkendte 
kliniske problemstillinger. Der er imidlertid andre afvigelser i sel-
ve resorptionsprocessen i primære tænder, som normalt ikke er i 
fokus. Disse afvigelser benævnes patologiske resorptionsformer.

Denne artikel belyser fænotypiske træk både ved den nor-
male fysiologiske resorption og ved den patologiske resorption 
i primære tænder. Netop fordi der er sammenhæng mellem det 
primære og det permanente tandsæt, vil det efterfølgende vi-
ses, hvordan disse patologiske afvigelser i det primære tandsæt 
kan få klinisk relevans for udviklingsforløbet i det permanente 
tandsæt. Da årsagerne til resorption overvejende er ukendt, vil 
der afslutningsvis fokuseres på de primære tænder som forsk-
ningsmodel for fremtidig resorptionsforskning.

Fysiologisk rodresorption af primære tænder i forbind
else med normalt tandskifte
Fysiologisk rodresorption af primære tænder er undersøgt i 
talrige radiologiske studier. Der synes at være enighed om, at 
resorptionen af en primær tand i forbindelse med normal erup-

tion af den permanente efterfølger begynder, når den perma-
nente har opnået omkring en kvart rodlængde som bl.a. illu-
streret i Schour and Masslers atlas over dentitionsudviklingen 
af hhv. det primære og permanente tandsæt fra 1941 (4-6). 
Derefter sker der gradvist resorption af den apikale rodkontur 
på den primære tand, indtil den primære tand fældes. Eksem-
pler på dette udviklingsforløb vises i Fig. 1.

Endelig findes studier, som angiver fældningstider for de pri-
mære tænder (7) og eruptionstider for de permanente tænder (8).

Ovennævnte undersøgelser er baseret enten på kliniske stu-
dier eller på radiologiske studier. I sagens natur kan tidspunk-
terne for fældning og frembrud kun registreres i kliniske stu-
dier, mens resorptionsforløb og tanddannelsesforløb kun kan 
følges longitudinelt i røntgenstudier. 

Histologiske undersøgelser, der viser et øjebliksbillede af 
relationen mellem den primære tands resorption og den per-
manente tands dannelse, er uhyre sjældne. Med særlig tilladelse 
fra J.O. Andreasen vises denne relation i Fig. 2 (9). Humant 
tandskifte kan ikke følges longitudinelt histologisk.

Der er mange ubesvarede spørgsmål vedr. igangsættelsen og 
reguleringen af resorption i det primære tandsæt. Ingen ved, 
hvad der er årsag til resorption af de primære tænder. Det vil 
være oplagt at tro, at det er trykket fra den permanente tand, 
der provokerer resorptionen, men i Fig. 3A og B vises eksempler 
på, at resorption af primære tænder også kan ske tilsyneladen-
de uden tryk fra en permanent efterfølger. Man kan diskutere, 
om resorption af en primær tand i forbindelse med agenesi er 
normalt eller afvigende. 

Forskellige grader af resorption af primære tænder er tid-
ligere beskrevet lige fra aggressiv rodresorption til næsten 
fuld kroneresorption, hvor kun den yderste emalje persisterer 
(10). I begge tilfælde er den underliggende permanente tand 

Normal fysiologisk resorption 

Fig. 1. Figuren viser udsnit af ortopantomogram (OP) fra venstre side af underkæben fra fire forskellige børn. Den gradvise ændring af relationen mellem 2. primære 
molars rodresorption og 2. præmolars roddannelse illustreres i de fire udsnit. Røntgenbilledet længst til venstre viser, at resorption ikke er startet på den 2. primære 
molar, når den permanente 2. præmolar ikke har påbegyndt roddannelse. Røntgenbilledet længst til højre viser tidspunktet lige inden fældning af den 2. primære molar 
med fuld resorption af rødderne. På dette tidspunkt er 2. præmolar fortsat rodåben. 

Fig. 1. The figure shows four sections from ortopantomograms of the left mandible from four different children. The interrelation between the gradual root resorption of 
the primary second molar and the root formation of the permanent second premolar is seen in the four sections. The radiograph to the left shows that root resorption 
of the primary second molar has not started when the permanent second premolar has not initiated root formation. The radiograph to the right shows complete root 
resorption of the primary second molar just prior to exfoliation. At this stage the apex of permanent second premolar has not closed root formation.

A B C D
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Der findes imidlertid tilstande, hvor årsagen til resorption af 
primære tænder tilsyneladende er kendt. Det drejer sig bl.a. om 
hypophosphatasi som illustreret i Fig. 3C. Hypophosphatasi er en 
rachitis-lignende knoglesygdom, som skyldes mangel på alkalisk 
phosphatase i serum. Tidlig fældning af de primære tænder kan 
også skyldes sygdomsrelaterede afvigelser i parodontalmembra-
nens bløde væv som fx ved Papillon-Lefèvre syndrome (11,12). 

Afvigende, patologisk resorption af primære tænder 
Afvigende resorption kan foregå både i tandsæt, hvor de primære 
tænder resorberes aggressivt (aggressiv resorption), og i tand-
sæt, hvor de primære tænder ikke resorberes (manglende resorp-
tion). Nedenfor gives eksempler på uventet afvigende aggressiv 
resorption af hhv. rødder, collum og krone i det primære tandsæt 
(eksempel 1-4) og et enkelt eksempel på aggressiv resorption 
som følge af traume (eksempel 5). Derefter følger et afsnit med 
tre eksempler på manglende resorption i det primære tandsæt.

Aggressiv resorption
1. Resorption af de primære tænder i tandsæt med multiple 
agenesier svarer overvejende til billedet, der ses i Fig. 3A. I så-
danne tilfælde er det ikke sandsynligt, at de primære tænder 
kan bevares.

2. Aggressiv resorption af den primære 2.-molar ses under-
tiden i forbindelse med ektopisk frembrud af den permanente 
1.-molar som illustreret i Fig. 4. Hvad årsagen er til den ektopiske 
eruption af den permanente molar, vides ikke. Som det ses, kan 
det forekomme, både når den permanente præmolar er anlagt 
(Fig. 4A), og når der er agenesi af den permanente præmolar 
(Fig. 4B). Det er vist, at denne atypiske resorption i det primære 

 anlagt, men der er ikke overensstemmelse mellem graden af 
resorption på den primære tand og graden af tanddannelse på 
den permanente tand.

Normal fysiologisk resorption

Fig. 2. Figuren viser et histologisk 
snit af en primær molar med den 
underliggende permanente præmolar 
på humant væv. Der ses tæt relation 
mellem den primære molar og den 
permanente præmolar. Der ses be-
gyndende resorption af den primære 
tands rødder. Billedet er venligst 
udlånt af odont.dr. h.c. Jens Ove An-
dreasen, som har givet tilladelse til, at 
billedet bruges i denne artikel. Billedet 
er første gang trykt i Reichborns-
Kjenneruds afhandling om eruption 
fra 1934 og siden i Textbook and Color 
Atlas of Tooth Impactions fra 1997 (9).

Fig. 2. The figure shows a section 
of a human primary molar with the 
underlying permanent premolar. 
A close interrelationship is seen 
between the primary molar and the 
permanent premolar. Initial root 
resorption is observed of the primary 
molar. The figure is demonstrated with 
permission from odont.dr. h.c. Jens 
Ove Andreasen. The figure was first 
printed in a thesis by Reichborn-Kjen-
nerud in 1934 and later in Textbook 
and Color Atlas of Tooth impactions 
from 1997 (9).

Aggressiv resorption

Fig. 3. Figuren viser forskellige former for aggressiv rodresorption af de primære tænder og belyser årsagsforhold. A viser, at aggressiv resorption af en primær 
molar kan ske uden, at der er en permanent efterfølger. B viser, at aggressiv resorption af en primær molar også kan forekomme, når der er en permanent efterfølger. 
Figuren viser et misforhold mellem graden af rodresorption på den primære molar og den underliggende permanente tands roddannelse. Både i A og B er årsagen til 
den aggressive resorption således ukendt. I C vises aggressiv resorption af de primære underkæbeincisiver ved hypophosphatasi. I dette tilfælde formodes årsagen til 
resorptionen at hænge sammen med den generelle tilstand.

Fig. 3. The figure demonstrates that aggressive root resorption of the primary teeth can display different aetiologies. A shows that aggressive root resorption of a 
primary molar can be seen in dentitions with agenesis of the permanent successor. B shows that aggressive root resorption of a primary molar can also be seen in denti-
tions with an underlying permanent successor. The figure shows disproportionate degrees of root resorption of the primary molar and the succeeding premolar root 
formation. In A and B the aetiology behind this aggressive root resorption is unknown. C shows aggressive root resorption of the primary mandibular incisors in a child 
with hypophosphatasia. In this case it is presumed that the aetiology behind resorption is connected to the general condition.

A B C
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IgE syndrom (19), men oftest kan der ikke spores en årsag. I 
sådanne tilfælde ligger den permanente efterfølger fuldt rod-
dannet under den primære tand uden tegn på resorption af det 
primære rodkompleks (Fig. 5A). I disse tilfælde skal de primære 
tænder ekstraheres for at sikre eruption af de permanente 

klinisk relevans
Artiklen peger på, at der er en sammenhæng mellem det 
primære tandsæt og det permanente tandsæt, når det gæl-
der resorption. Derfor er det aktuelt at analysere resorp-
tionsmønsteret i de primære tænder og journalisere dette 
mhp. behandlingsplanlægning i det permanente tandsæt. 
Enkelte patienter kan have en medfødt/biologisk øget dis-
position for resorption i det permanente tandsæt, og denne 
disposition kan i nogle tilfælde aflæses tidligt allerede i 
det primære tandsæt. Både i forbindelse med spontane re-
sorptioner, men også i forbindelse med tandregulering er 
det vigtigt at kunne forklare børn/forældre om eventuelle 
medfødte dispositioner for uheldige resorptionsforløb.

tandsæt ses i tandsæt, som senere kan udvise resorption af per-
manente tænders rødder i forbindelse med tandregulering (13). 

3. Endnu en type uforklarlig aggressiv resorption er collum-
resorptionen på primære tænder som illustreret i Fig. 4C. 

4. Kroneresorption manifesterer sig ikke sjældent med en bleg-
rød farve af emaljen (Fig. 4D). Det formodes, at kronens resorp-
tion er startet inden den primære tands frembrud, og skyldes, at 
resorptive celler i kronefolliklen er trængt ind i dentinen gennem 
spalter i emaljen (12). At der var resorptionslakuner i kronen, blev 
senere bekræftet histologisk (Fig. 4E). Præeruptiv kroneresorp-
tion er tidligere beskrevet i permanente tandsæt (14).

5. Rodresorption af primære incisiver, der har været udsat for 
tandtraume, er tidligere beskrevet (15-18). Fig. 4F viser et klinisk 
eksempel på følger af et traume på en primær central incisiv og 
Fig. 4G et radiologisk billede af samme tand. Foto og røntgen er 
taget ca. et år efter traumet. Fotoet viser standset eruption og 
formodet ankylose af den højre primære centrale incisiv, og rønt-
genbilledet viser resorption af den højre primære centrale incisiv.

Manglende resorption 
1. Der findes tilstande, hvor især primære hjørnetænder og mo-
larer ikke resorberes, selvom de permanente tænder ligger nor-
malt lejret og udvikles normalt. Denne tilstand ses bl.a. i Hyper 

Rod/collum- og kroneresorption

Fig. 4. Figuren viser uforklarlige resorptionsformer af rod/collum og krone i primære tænder. A og B viser, hvordan en ektopisk permanent underkæbemolar kan 
resorbere den foranstående primære molar både i tilfælde med en permanent efterfølger, (A), og uden en permanent efterfølger, (B). C viser collumresorption distalt på 
en 2. primære molar i underkæben. Det vides ikke, om disse former for collumresorption er relateret til tidligere ektopisk frembrud af 1. molar. D viser en rødlig emalje, 
såkaldt ”pink tooth,” hvor den lyserøde farve i den primære overkæbeincisiv formodes at hænge sammen med intern kroneresorption. Pga. barnets alder (15 måneder) 
blev der ikke taget røntgen af tanden. Tanden blev senere ekstraheret, opbevaret tørt (ikke fikseret) og alligevel histologisk undersøgt. Undersøgelsen viste resorpti-
onslakuner i kronen (E) svarende til det markerede areal i D. Det histologiske billede er taget af professor, dr.odont. Jesper Reibel. F viser et klinisk eksempel på følger 
efter et traume på højre primære maksillære centrale incisiv. Fotoet er taget ca. et år efter, at traumet fandt sted, og viser standset eruption og formodet ankylose af 
den højre primære centrale incisiv. G viser et radiologisk billede af samme region hos samme patient som i F. Røntgenbilledet viser resorption af den primære centrale 
incisiv. 

Fig. 4. The figure shows different forms of resorption root/collum and crown in primary teeth where, the aetiology is unknown. A and B show resorption of a primary 
second molar in connection with ectopic eruption of a permanent mandibular molar. In A the succeeding premolar is developing and in B the succeeding premolar is 
missing. C shows collum resorption of a primary mandibular second molar. It is not known whether this kind of collum resorption is related to former ectopic eruption of 
the permanent first molar. D shows a reddish enamel, so called “pink tooth”, where the pink color seen in the primary maxillary incisor is presumably related to internal 
crown resorption. Due to the patient’s age (15 months), a radiograph was not taken of the tooth. The tooth was later extracted, kept dry (not fixated) and examined 
histologically. The histological examination showed resorption lacunae in the crown area (E) as marked in D. The histological photograph is taken by professor, Dr Odont 
Jesper Reibel. F shows a clinical example of sequlae following trauma of a right maxillary primary central incisor. The photo is taken approximately 1 year after the 
trauma and shows arrested eruption and assumed anchylosis of the right primary central incisor. G shows a radiograph of the same region in the same patient as shown 
in Figure 4F. The radiograph shows resorption of the primary central incisor.

A
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tænder. Sker ekstraktion for sent, kan de permanente tænder 
med rodlukket apex sjældent eruptere. 

2. Et andet eksempel på manglende resorption, som ofte 
ikke tillægges betydning, er tilfælde, hvor der ses ”rodrester” 
af primære tænder, der ikke blev resorberet i forbindelse med 
et normalt frembrud af den permanente tand (Fig. 5B). Om 
dette skyldes ankylose af de primære tandrødder eller en øget 
”resistens” for rodresorption af de pågældende rødder, vides 
ikke. Om dette har betydning for det permanente tandsæts ”re-
sistens” mod rodresorption, fx i forbindelse med ortodontisk 
behandling, vides heller ikke.

3. Andre eksempler på manglende resorption i det primære 
tandsæt ses i tilfælde med ektopi af de permanente tænder, 
specielt maksillære hjørnetænder (Fig. 5C). Spørgsmålet er, 
hvornår ekstraktion af den primære tand kan ændre eruptions-
retningen på den permanente tand (20,21), og hvornår inter-
vention med ortodontisk apparatur er nødvendigt.

Primære tænders rolle i diagnostik og behandlings
planlægning 
Ovenstående peger på den sammenhæng, der er mellem det 
primære tandsæt og det permanente tandsæt. Det er en sam-
menhæng, der har betydning for klinisk diagnostik, interven-
tion og evt. senere behandling. 

Det er vigtigt, at man ikke kun fokuserer på tidspunktet for 
de permanente tænders dannelse og eruption, men også sam-
menholder dannelsen af det permanente tandsæt med det re-
sorptionsmønster, der foregår i det primære tandsæt.

Er der fx tale om en aggressiv form for resorption af de 
primære tænder, som resulterer i tidlig fældning, vil det være 
nødvendigt at sammenholde tilstanden med udviklingsgraden 

i det permanente tandsæt og vurdere behovet for evt. plads-
bevarende apparatur.

Drejer det sig om manglende resorption af de primære tæn-
der, som vil resultere i et forsinket eller manglende tandskifte, 
kan systematisk ekstraktion af de primære tænder blive aktuelt 
for at sikre frembrud af de permanente tænder.

Det er velkendt, at der ved antalsafvigelser som agenesi eller 
overtal i det primære tandsæt overvejende ses tilsvarende an-
talsafvigelser i det permanente tandsæt. Nærværende artikel gør 
opmærksom på, at der også, når det drejer sig om resorption, er 
sammenhæng mellem de to tandsæt. Det er sjældent, at man på 
et enkelt ortopantomogram (OP) ser en sammenhæng mellem 
resorption i de to tandsæt som den tilsyneladende sammenhæng, 
der vises i Fig. 6. En af årsagerne til, at denne sammenhæng 
normalt er svær at registrere, er den store tidsforskel, der ofte er 
mellem tidspunktet for aggressiv resorption i det primære tand-
sæt og tidspunktet for patologisk resorption i det permanente 
tandsæt. En anden årsag er, at den tandlæge, som behandler det 
permanente tandsæt, ikke altid er den samme tandlæge, der har 
behandlet det primære tandsæt. Derfor er det vigtigt at journali-
sere afvigende resorptionsforløb i det primære tandsæt.

En sammenhæng mellem patologisk resorption i det primæ-
re tandsæt og patologisk resorption i det permanente tandsæt 
er kun belyst i enkelte studier (13,22,23). Det har vist sig, at 
der er en sammenhæng mellem patologisk resorption af den 
primære 2.-molar i forbindelse med ektopisk frembrud af den 
permanente 1.-molar (Fig. 4A og B) og resorption på et senere 
tidspunkt i samme tandsæt af de permanente maksillære late-
rale incisiver under hjørnetændernes frembrud (22). 

I forbindelse med tandregulering kan der ses mindre resorp-
tion af de blivende tænder. Om dette sker, afhænger bl.a. af ty-

Manglende resorption

Fig. 5. viser tre eksempler på manglende resorption i det primære tandsæt. I alle tilfælde er de permanente tænder anlagt og langt i rodudvikling, mens resorptions-
forløbet i de primære tænder er patologisk. A viser begrænset resorption af den primære hjørnetand og molarer, mens den underliggende permanente hjørnetand  
og præmolarer er tilnærmelsesvis rodlukkede. Der er ikke overensstemmelse mellem graden af resorption af de primære tænder og graden af tanddannelse af de 
 permanente tænder. B viser ”rodrester” af den primære molar i kæbeknoglen efter frembrud af den permanente anden præmolar i venstre side af underkæben.  
C viser et tilfælde, hvor en ektopisk hjørnetand i overkæben ses, uden at der er resorption af den primære hjørnetand.

Fig. 5. shows three examples of delayed resorption in the primary dentition. In all cases the permanent successor is nearly root closed, while root resorption of primary 
teeth is pathological. A shows only minor resorption of the primary canine and molars at a time, when the underlying succeeding permanent canine and premolars have 
nearly completed root formation. The interrelation between the degree of resorption of primary teeth and the degree of root formation of the succeeding permanent 
teeth is patological. B shows “remnants” of the primary molar in the jaw after eruption of the permanent second molar in the left side of the mandible.  
C shows a case, where ectopic eruption of a permanent maxillary canine is seen without resorption of the primary canine.

A B C
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pen og graden af tandflytning samt af den ortodontiske kraft, 
hvormed tanden flyttes. Dette kan man forudse og informere 
patienter om. Men der er også en ukendt individuel disposition 
(genetisk), som er meget vanskelig at forudse. Der er ingen tvivl 
om, at visse resorptioner i forbindelse med tandregulering kan 
have en genetisk årsag. De faktorer, der i dag indgår i vurderingen 
af den individuelle disposition for resorption, er dentitionsafvi-
gelser i de permanente tandsæt, dvs. agenesi, ektopi og morfo-
logiske afvigelser samt evt. immunologiske faktorer (13,24-26).

Patologisk resorption i det primære tandsæt skal også indgå 
i vurderingen af det permanente tandsæt i forbindelse med or-
todontisk behandlingsplanlægning (13). Det er derfor vigtigt, 
at informationer om det primære tandsæt videregives til den 
specialtandlæge i ortodonti, der skal behandle barnet. 

Primære tænder som oplagt forskningsmodel for 
 resorptionsundersøgelser
Som nævnt ovenfor er ætiologien bag resorption kun delvist belyst. 

Logisk set må resorption på en rodoverflade skyldes enten af-
vigelser i pardontalmembranen eller i rodoverfladens cement/
dentin. I nyere undersøgelser på primære tænder har der været 
fokus på ekspression af RANK (receptor activator of NF-ĸB), 
RANKL (RANK ligand) og OPG (osteoprotegerin, en receptor for 
RANKL) (27-31). Fra knoglebiologiske undersøgelser kendes 
RANK-RANKL som nødvendig for differentieringen og aktive-
ringen af osteoklaster, mens OPG-RANKL interaktionen hæm-
mer denne proces. Man må formode, at en lignende aktivering 
og hæmning foregår i forbindelse med rodresorption. RANK-
RANKL og RANKL-OPG interaktionen beskriver mekanismer i 
selve resorptionsprocessen. Men en forklaring på initiering og 
regulering af processen mangler stadig i både det primære og 

permanente tandsæt. En af de mere interessante undersøgelser 
i den sammenhæng er påvisningen af forskellig ekspression af 
osteopontin og bone sialo-protein rodnært i de primære tænder 
sammenlignet med de permanente tænder (32). 

For at komme nærmere afvigelser i parodontalmembranen 
blev de rodnære cellelag (peri-root sheet) i permanente tæn-
der kortlagt immunhistokemisk af Kjær og Nolting i 2009 (33). 
Det viste sig i denne undersøgelse, at der var tre markante cel-
lelag rodnært. De tre cellelag er et innervationslag inderst mod 
roden, et mesodermalt fiberlag ovenpå innervationslaget og et 
tredje yderste lag med de Malassezske epitheløer (Fig. 7). Disse 
cellelag udenpå roden danner tilsammen en rodhinde, kaldet 
peri-root sheet, der kan sammenlignes med cellelag i periosten 
uden på knoglevæv. Cellelagene blev immunhistokemisk mar-
keret med WSS (wide spectrum screening) for ektoderm (Ma-
lassezske epiteløer), Vimentin for ektomesenkym (fiberlag) og 
NeuN (neuronal nuclei) for neuroektoderm (inderste nervelag). 
Spørgsmålet efter disse første undersøgelser var, om dette rod-
hindelag, peri-root sheet, kunne fungere som den permanente 
rods beskyttelse mod resorption. Hvis dette var tilfældet, kunne 
afvigelser i et enkelt eller flere cellelag måske resultere i inflam-
mation efterfulgt af patologisk resorption. Men hvordan skulle 
man undersøge det?

For at undersøge, hvad der sker i peri-root sheet-lagene un-
der resorption, blev de primære tænder, hvor resorption er al-
mindeligt, inddraget som forskningsmodel i et videnskabeligt 
samarbejde med den danske kommunale tandpleje. At inddrage 
de primære tænder som forskningsmodel var idéen bag Billes 
ph.d.-afhandling (34), hvor to væsentlige spørgsmål blev belyst. 

Det første spørgsmål, der skulle løses, var, om de samme 
tre cellelag, som tidligere var registreret i de permanente 

Patologisk resorption

Fig. 6. OP viser patologisk resorption af primære 2. molar samt 1. permanente 
molar i venstre side af underkæben. Der er agenesi af den permanente præ-
molar i regionen. Klinisk er både den primære og permanente molar sekun-
dært retineret. Dette tilfælde illustrerer, at der er en formodet sammenhæng 
mellem resorptionstendensen i det primære og det permanente tandsæt.

Fig. 6. The ortopantomogram (OP) shows pathological resorption of a primary 
second molar and permanent first molar in the left side of the mandible. In 
the region, there is agenesis of the permanent premolar. Clinically, secondary 
retention is seen of both the primary and permanent molar. This case illus-
trates that there may be a correlation between root resorption tendency in the 
primary dentition and the permanent dentition.

Peri-root sheet

Fig. 7. Skematisk oversigt over de tre rodnære cellelag (peri-root sheet) på 
hhv. primære tænder (venstre) og permanente tænder (højre). D angiver 
dentin, og C angiver cement. De røde markeringer illustrerer de Malassezske 
epiteløer, de grønne markeringer det ektomesenkymale lag og inderst mod 
rodoverflade de gule markeringer, som illustrerer innervationslaget/neuroek-
todermen. Oversigtsbilledet er fra M.L. Billes ph.d.-afhandling, 2014 (34).

Fig. 7. Schematic illustration of the three layers (peri-root sheet) close to the 
root surface on primary teeth (left) and permanent teeth (right). D illustrates 
dentin and C illustrates cementum. The red marking illustrates epithelial rests of 
Malassez, the green marking illustrates ectomesenchyme and the yellow marking 
close to the root surface illustrates innervation/neuroectoderm. The illustration is 
from M.L. Bille’s PhD thesis, 2014 (34).
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 tænder, også fandtes rodnært i de primære rødders parodon-
tium. Derfor skulle de primære tænders parodontium kortlæg-
ges i de rodområder, hvor der ikke var resorption. Den første 
undersøgelse viste, at der var præcis de samme tre cellelag rod-
nært på de primære tænder, men at lagene var tyndere (min-
dre kraftige) sammenlignet med de permanente tænder (35).

For at komme årsagen til resorption nærmere, skulle rodom-
råderne med resorption i de primære tænder nu undersøges. 
Hypotesen var, at der måtte være en ændring i et eller flere cel-
lelag i regioner med resorption. 

Det andet spørgsmål, der skulle løses, var derfor, hvordan pe-
ri-root sheet-laget reagerede under resorption. Undersøgelser af 
primære tænder med resorption viste, at de ektodermale og ek-
tomesenkymale lag henfaldt i forbindelse med resorption (35).

Noget blev afklaret i disse undersøgelser, men der står sta-
dig åbne spørgsmål tilbage. Interessant er det, at afvigelser i 
ektodermen (ektodermal dysplasi, tuberøs sklerose, Papillon-
Lefèvre syndrome) og afvigelser i ektomesenkymet (Osteotis 
deformans) samt afvigelser i innervationen (meningitis, kig-
hoste) (12,36) er beskrevet i forbindelse med resorptive æn-
dringer. Karakteristisk for de virusfremkaldte resorptioner er, 
at disse resorptioner er regionalt afgrænset. Afgrænsningen af 
de enkelte resorptionsregioner er sammenfaldende med de en-
kelte perifere nervebaners innervationsområder (37).

Konklusion
Rodresorption er kompliceret at studere på humant væv. Rønt-
genstudier viser kun, hvor og evt. hvordan resorption forløber, 
men sjældent hvorfor.

Hvor og hvordan? Denne oversigtsartikel har både drejet 
sig om, hvor resorption i det primære tandsæt forekommer, 
men også hvordan resorptionen viser sig fænotypisk i det pri-
mære tandsæt. 

Hvorfor? Sidst i artiklen blev det illustreret, at resorptions-
processen i humant tandvæv kan studeres ved at inddrage de 
primære tænder. Hensigten var at belyse, hvorfor de primære 
tænder resorberes, når de permanente normalt ikke resorberes. 
Med tiden kan sådanne studier, hvor primære og permanente 
tænder sammenlignes, måske bringe os nærmere ætiologien 
bag rodresorption. 

Der har ikke været tradition for at fokusere på de primære 
tænder, når man diskuterer resorption i det permanente tand-
sæt. Først for nylig er man begyndt at fokusere på, at nogle af de 
resorptionsaktive permanente tandsæt allerede viste aggressiv 
resorptionstendens i det primære tandsæt. Når denne viden er ny, 
skyldes det sandsynligvis de logistiske udfordringer, der er i for-
bindelse med at opstille longitudinelle undersøgelser fra det tid-
lige primære tandsæt til det færdigdannede permanente tandsæt.

På nuværende tidspunkt har man således opnået en fæno-
typisk indsigt i resorptionsforløbene, men man mangler stadig 
indsigt i både prævalensen af og genetikken bag de patologiske 
resorptioner i primære tænder.

Tak
Stor tak rettes til den danske kommunale tandpleje, der i en 
lang årrække har bidraget aktivt til at belyse resorptionspro-
blematikken. Medarbejdere i den kommunale tandpleje har 
indhentet den nødvendige accept fra børn og forældre til at 
indsende røntgen- og tandmateriale til artiklens forfattere.

Forskningsrådet for Sundhed og Sygdom takkes for det 
prægraduate forskningårs-stipendium (2006-2007) og Det 
Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, 
for ph.d.-stipendium (2008-2011).

Udgifter i forbindelse med de histologiske og immunhisto-
kemiske undersøgelser blev dækket af Tandlægeforeningen 
(FORSKU, KOF/Calcinfonden) og IMK fonden. 

RESORPTION IN THE PRIMARY DENTITION: WHEN 
IS RESORPTION A NORMAL PHYSIOLOGICAL 
DEVELOPMENTAL PROCESS AND WHEN IS IT A 
PATHOLOGICAL PROCESS?
In this overview, physiological resorption of the primary den-
tition in connection with the normal development of the per-
manent dentition is described. In focus is also the phenotypic 
pattern of pathological resorption. Pathological resorption can 
be either unexpected aggressive resorption, a aggressive re-
sorption with a known aetiology, or lack of resorption. Four 
different forms of unexpected aggressive resorption are de-
scribed, and a single example of aggressive resorption following 
trauma (known aetiology) is given. Lack of resorption is seen in 
cases, where the primary teeth do not resorb. This is described 

in three examples. The aetiology behind normal physiological 
resorption and the pathological deviations from the normal 
pattern of resorption are seemingly unknown. The aetiology 
behind resorptions needs to be elucidated in the future.
In the article, the aetiology of resorption and the long-term 
consequences of pathological resorption in both the primary 
and permanent dentition are discussed. The aetiological as-
pect is clarified based on radiographic studies and recent 
immunohistochemical studies of the periodontal membrane 
of human teeth. The layers in the periodontal membrane 
close to the root surface in primary teeth are the same as the 
layers in the permanent teeth. Therefore, the primary teeth 
are focused upon in the research model for the resorption 
process in human tooth tissue.
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ESORPTION SOM BIOLOGISK RESPONS
Intern resorption er et respons på inflam-
mation. Tilstanden er karakteriseret ved re-
sorption af den pulpanære dentin på grund 
af osteoklastisk celleaktivitet. Resorptionen 
forekommer kun, hvor der er tilstedeværel-
se af granulationsvæv, og hvor både odon-
toblast- og prædentinlaget er skadet eller 
helt forsvundet. Årsagerne til de manglen-

de lag kan fx være traume eller varmepåvirkning som ved tand-
præparation, men dette er kun formodninger (1). Ved intern 
resorption er pulpavævet koronalt for resorptionen nekrotisk, 
mens pulpavævet apikalt for resorptionen er vitalt. Derfor kan 
en tand med intern resorption både reagere positivt og negativt 
på en sensibilitetstest. Tidlig diagnostik er vigtigt for behand-
lingens udfald, idet en stor intern resorption vil svække tanden 
væsentligt. Hvis sygdommen er fremskreden, kan der opstå et 
overfladebrud i den yderste dentin med perforation til paro-
dontiet. Dette vanskeliggør behandling både på grund af risiko 
for vævsskade i forbindelse med anvendelse af skyllevæsker og 
mellemseanceindlæg, og fordi det vil være vanskeligere at lave 
en sufficient aflukning af resorptionsprocessen.

Behandlingen af en intern resorption er en endodontisk be-
handling. Det resorptive væv i resorptionsprocessen fjernes (pri-
mært) ved gentagne skylninger med natriumhypoklorit. Aktive-
ring af væsken, fx med ultralyd, vil hjælpe med til at fjerne vævet 
i hele defekten. Endvidere vil mellemseanceindlæg med calcium-
hydroxyd yderligere facilitere fjernelsen af vævet. Rodfyldning 

TANDRESORPTION ER EN TILSTAND, der ofte er 
symptomfri og uden klinisk manifestation, hvorfor 
den opdages tilfældigt ved røntgenundersøgelse. 
Der findes forskellige røntgenmetoder, hvor Cone 
Beam Computed Tomography (CBCT, 3-d-røntgen) 
er en avanceret metode, som anses for at være 
mere præcis end 2-d-metoder til diagnostik af re-
sorptioner. Da der er flere typer af resorptioner, og 
derfor meget forskellige behandlinger, er korrekt 
diagnostik vigtigt. Særligt kan det være vanskeligt 
at skelne mellem intern og cervikal resorption (hvis 
overfladebruddet er meget lille), og det vurderes, 
at CBCT er et væsentligt supplement til den initiale 
2-d-røntgenoptagelse for at opnå den korrekte 
diagnose, samtidig med at metoden bidrager med 
information, der er essentiel for vurdering af be-
handlingsmuligheder. Nærværende artikel giver et 
generelt overblik over den kliniske og radiologiske 
diagnostik af resorptioner.

R
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kan foretages ved brug af sealer og varm guttaperka-teknik, evt. 
kombineret med anvendelse af mineral trioxid aggregat (MTA), 
hvis defekten er meget stor eller har perforeret rodoverfladen (2). 

Ekstern resorption opstår som følge af skade på rodoverfla-
dens cement. Skaden kan have flere årsager:

Ekstern resorption som følge af pres i forbindelse med or-
todontisk behandling (kronisk mekanisk traume) kan opstå, 
hvor der sker en skade på cementlaget samtidig med konstante 
stimuli af resorptionscellerne. Det samme gør sig gældende 
ved resorptioner som følge af pres fra en retineret tand eller 
i forbindelse med en tumor eller cyste i relation til en tand. 
Behandlingen af ekstern resorption som følge af kronisk me-
kanisk traume er at fjerne årsagen, fx en retineret tand eller 
ortodontisk apparatur. Den resorberede tand kan imidlertid 
være så svært skadet, at prognosen er dubiøs (1).

Infektion i pulpa kan også forårsage ekstern resorption en-
ten apikalt eller lateralt, hvor der i samme situation er skade 
på cementen, og diffusion af mikroorganismer og deres bipro-
dukter initierer resorptionen eksternt. Da årsagen til denne 
type resorption findes i rodkanalsystemet, er den primære be-
handling derfor endodontisk behandling, og denne vil oftest 
standse progressionen af den resorptive proces (1).

Ekstern resorption som følge af et akut mekanisk traume med-
fører en mekanisk skade på cementlaget, der resulterer i et lokalt 
inflammatorisk respons, som aktiverer osteoklaster; samtidig kan 
pulpas vitalitet påvirkes. Pulpa i rodlukkede tænder har meget lille 
potentiale for regenerative processer, og inden for tre uger vil en 
nekrotisk pulpa ofte være inficeret. Rodåbne tænder har et større 
potentiale for regeneration. Behandlingen af ekstern resorption 
forårsaget af akut mekanisk traume afhænger igen af pulpas til-
stand. Hvis traumet er let, og pulpa forbliver vital, kan tilstanden 
observeres. Hvis pulpa derimod nekrotiserer, er endodontisk be-
handling nødvendig. I disse tilfælde er det af yderste vigtighed, at 
tilstanden diagnosticeres tidligt, helst inden pulpa bliver inficeret, 
da en resorption her vil kunne progrediere ekstremt hurtigt og 
føre til tandtab. Den primære behandling består af bio-mekanisk 
udrensning af kanalsystemet og ilægning af calciumhydroxyd. 

Cervikal resorption opstår som følge af et inflammatorisk 
stimulus under epitelfæstet, der aktiverer odontoklaster. Dette 
sker oftest i den cervikale del af tanden, heraf navnet. Da tan-
dens parodontale fæste ikke altid befinder sig lige ved cervix, 
kan den samme proces også forekomme mere apikalt på en tand-
rod. Infektion i området kan medføre, at inflammationsstimu-
lus fortsætter og opretholder resorptionen. Eksterne cervikale 
resorptioner initieres altså ikke af infektion, men infektion kan 
sekundært forekomme og give symptomer fra pulpa. Udviklingen 
og forløbet af den cervikale resorption foregår lateralt, koronalt 
og apikalt, og resorptionen respekterer prædentinen. Ubehand-
let vil processen dog i det sidste stadie kunne penetrere pulpa.

Ætiologien omkring cervikal resorption er omdiskuteret, 
men tilstanden forbindes ofte med traumer, ortodontisk be-
handling, intern blegning og kirurgiske indgreb (3). Der for-
modes at være hypoksi i vævet omkring rødderne, som initierer 
resorptionen, som dog udvikles langsomt over tid (1,4,5). Det 
er væsentligt at forstå, at en cervikal resorption initieres af et 
brud på overfladen, der vil medføre en lokal inflammation og 

initiere en resorptiv proces. Den destruktive proces udbreder 
sig ind i dentinen, men parallelt med og rundt om pulpa, indtil 
denne i terminalstadiet involveres. Denne resorptionstype er 
således ekstern og ikke intern, hvad der kan give anledning til 
fejldiagnostik. Tidlig diagnostik af cervikal resorption er vigtig, 
da prognosen for tanden afhænger af placering og udbredelse af 
overfladebruddet og det resorberede væv. At fjerne resorptions-
vævet og lukke overfladebruddet bliver vanskeligere, jo mere 
involveret dentinen er, jo større overfladebruddet er og ved 
mange overfladebrud. Behandlingen af en cervikal resorption 
er således primært fyldningsterapi, evt. under kirurgisk opklap-
ning. Det kan dog være nødvendigt samtidig at foretage endo-
dontisk behandling, enten hvis pulpa er involveret, eller hvis 
man ikke kan tilgå resorptionsdefekten uden at involvere pulpa. 

DEN KLINISKE UNDERSØGELSE
Uanset type af resorption er der ofte ingen kliniske symptomer, 
før resorptionen bliver omfattende og eventuelt inficeret. Der 
kan dog være kliniske tegn, der kan tyde på resorption: både 
ved intern resorption og cervikal resorption kan der ses en så-
kaldt ”pink spot”, som vist på Fig. 1. Denne fremkommer, da 
tandkronens emalje undermineres af granulationsvæv, hvilket 
medfører en lys rød translucens (1,6-8). Såfremt pulpa er in-
volveret i resorptionen, kan der fremkomme pulpitis-lignende 
symptomer (6). I forbindelse med cervikal resorption kan der 
opstå et fæstetab, hvorved der kan forekomme en lokaliseret, 
patologisk poche ofte med blødning ved sondering (6). I til-
fælde, hvor der er et stort overfladebrud, kan dette sonderes 
og i nogle tilfælde observeres klinisk som vist i Fig. 2.

Vitalitet/sensibilitetstest: ved en cervikal resorption vil pul-
pa oftest reagere positivt på sensibilitetstest; ved en intern re-
sorption kan der forekomme både positiv og negativ respons, 
da det afhænger af, hvor langt fremskreden nekrosen er.

FAKTABOKS

Cervikal resorption starter med overfladebrud under 
det marginale epitelfæste; læsionen har altså paro-
dontal oprindelse. Resorptionen udvikler sig i dentin 
som længdegående strøg og kan i terminalstadiet 
involvere pulpa samt omfattende dele af tanden.

Ekstern resorption starter med beskadiget cement på 
rodoverfladen; lokalisationen afhænger af årsagen 
til destruktionen. Resorptionen starter lokalt og kan 
brede sig til hele tanden, men ophører oftest, når 
stimulus ophører.

Intern resorption starter i pulpa og udvikler sig bal-
lonformet eller mere diffust gennem indre dentin; den 
kan i terminalstadiet nå den yderste dentin, hvor der 
kan forekomme overfladebrud til parodontiet.
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Pink spot

Fig. 1. Eksempel på pink spot facialt ved en cervikal resorption på 32 (A) samt 
det tilhørende periapikale røntgenbillede (B). 

Fig. 1. Example of a pink spot lesion on the facial side of 32 with cervical 
resorption (A) and the corresponding periapical radiographic image (B).

A B

Klinisk sonderbart overfladebrud

Fig. 2. Eksempel på et klinisk synligt og sonderbart overfaldebrud på 22 med 
cervikal resorption (A) samt den  tilhørende periapikale rontgenbillede.

Fig. 2. Example of a clinically observable cervical resorptio defect in 22 (A) 
and the corresponding  periapical radiographic image (B).

A B

Intern resorption

Fig. 4. Eksempel på intern resorption i 35 (A) og 12 (B).

Fig. 4. Example of internal  resorption in 35 (A) and 12 (B).

A B

Vinkel på intraorale røntgenbilleder

Fig. 3. BW-optagelse, hvor der ses cervikal resorption i 37 distalt i både krone 
og rod (A), men hvor denne ikke er nær så tydelig på periapikale billeder fra 
samme dato (B).

Fig. 3. BW-examination with sign of cervical resorption in 37 distally in the 
crown and root (A) and additional periapical images from the same date, in 
which the resorption was not clearly visible (B).

A B

CBCT af intern resorption

Fig. 5. Intern resorption i 22, der har perforeret rodoverfladen mesialt. A: periapikalt røntgenbillede; B: CBCT-snit i det koronale plan; C: CBCT-snit i det aksiale plan  
og D: CBCT-snit i det sagittale plan. Pile i B og C markerer tydeligt overfladebrud.

Fig. 5. Internal resorption in 22 that has penetrated the surface of the root. A: periapical image; B: CBCT-section in the coronal plane; C: CBCT-section in the axial plane; 
and D: CBCT-section in the sagittal plan. Arrows in B and C show the perforation of the root surface.

A B C D
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strækningen af en resorption kan der suppleres med en eller 
to vinklede intraorale optagelser, en såkaldt MOD-optagel-
se. Ved hjælp af SLOB-reglen (same lingual, opposite buccal) 
kan man i visse tilfælde få viden om, på hvilken flade der 
er overfladebrud, og om udbredelsen af resorptionen i det 
facio-orale plan. 

Intern resorption ses på røntgenbilleder som en forstørrelse 
af rodkanalen som vist på eksemplerne i Fig. 4. Afgrænsningen 
af rodkanalen/pulpa kan være diffus eller skarp og ballonfor-
met. Kun i sjældne tilfælde penetrerer den interne resorption 
gennem dentin til parodontalligamentet (1), hvilket er et af-
gørende forhold i forhold til valg af behandling. Dette er ikke 
muligt at vurdere på et intraoralt billede, hvorfor CBCT vil være 
indiceret, når det intraorale billede giver grundlag for mistanke 
om resorption. Fig. 5 viser et eksempel på en intern resorption, 
hvor der er mistanke om perforation. Dette ses tydeligt på den 
efterfølgende CBCT-optagelse. 

Ekstern lateral resorption relateret til pulpal nekrose og 
infektion af rodkanalen ses som små/store kaviteter på rod-
overfladen af den involverede tand (Fig. 6). I tilfælde af late-
ral ekstern resorption observeret som følge af enten akut eller 
kronisk mekanisk traume, kan der herske tvivl om omfang og 
udbredelse af resorptionsdefekterne. CBCT kan således være 
indiceret for at afgøre, om behandling er mulig. Ved eksterne 
resorptioner skal man være opmærksom på, om der er knog-
leindvækst i resorptionslakunerne (1) og mangel på lamina 
dura, da dette kan være tegn på ankylose. Dette kan verificeres 
klinisk ved at perkussionsteste tanden. 

Ekstern apikal resorption, der ikke er relateret til infektion, er 
oftest ikke kompliceret at diagnosticere på periapikale røntgenbil-
leder, idet der ses en affladning og afkortning af den involve-

klinisk relevans
Klinisk kan både cervikal og intern resorption manifestere 
sig med et lyserødt gennemskin i kronen, og begge typer kan 
reagere positivt på vitalitetstest. Behandlingen af disse re-
sorptionstyper er meget forskellig; det er derfor afgørende 
at stille den korrekte diagnose. Desuden er tidlig diagnostik 
vigtigt for tandens prognose.

Røntgenundersøgelsen er et nødvendigt diagnostisk hjæl-
pemiddel, og CBCT vil ofte være indiceret for at kunne diag-
nosticere typen, vurdere resorptionens udbredelse, træffe 
behandlingsvalg og planlægge behandlingen.

Den primære behandling af en intern resorption vil være 
endodonti, mens den primære behandling af en ekstern 
resorption vil være fokuseret på fjernelse af resorptions-
vævet og aflukning af resorptionskavitetens overfladebrud. 
Dette gøres eksternt fra, men i mere omfattende tilfælde 
vil en samtidig endodontisk behandling være nødvendig 
for at fjerne alt resorptionsvævet.

Hvis der er kliniske tegn på resorption, vil det næste skridt i 
diagnostikken være at foretage en røntgenoptagelse, hvor første 
valg vil være en intraoral undersøgelse.

DEN RADIOLOGISKE UNDERSØGELSE
Hvis der ikke er mistanke om resorption klinisk, opdages for-
andringen oftest tilfældigt ved en røntgenundersøgelse af tæn-
derne i anden sammenhæng; dette kan være på bitewing (BW)-
optagelser eller på periapikale optagelser ved traumekontroller 
eller kontrolbilleder i forbindelse med ortodontisk behandling. 
Da resorptionerne har meget forskelligt radiologisk udseende, 
både i forhold til beliggenhed og udstrækning, er det helt es-
sentielt at have overblik over dels normalanatomien i det givne 
område, dels tandmorfologien, herunder særligt rod- og rod-
kanalmorfologien for den implicerede tand. 

Intraorale optagelser
BW-optagelsen er på grund af sin ortoradiale natur ideel til 
diagnostik af resorptioner beliggende i den del af tænderne, 
der afbildes på optagelsen. Fig. 3 viser et tilfælde, hvor den 
cervikale resorption er tydelig på BW-optagelsen, men noget 
sværere at observere på den periapikale optagelse. Ligesom 
til cariesdiagnostik skal man være omhyggelig med at få alle 
approksimalrum skudt fri, hvorfor det i nogle tilfælde vil være 
nødvendigt med to vinklede optagelser af de samme tænder. 
Ved mistanke om resorption som et tilfældigt fund på BW, bør 
der suppleres med en periapikal optagelse af tanden for at af-
dække udbredelsen samt evt. tilstedeværelse af anden form 
for patologisk forandring, der kan influere på behandlingen.

En periapikal, ortoradial optagelse bør foretages med pa-
rallelteknik, hvor der anvendes filmholder. Til at vurdere ud-

Lateral ekstern resorption

Fig. 6. Eksempel på en patient med ekstern resorption af 12 og 11 efter 
traumatisk intrusion og reposition af tænderne. På det periapikale billede (A) 
herskede der tvivl om, om pulpa var involveret i de eksterne resorptioner på 
12. På CBCT (B) kan det observeres, at der ikke var pulpainvolvering (snit i det 
koronale plan).

Fig. 6. Example of a patient who had trauma to 12 and 11 and external resorp-
tion appeared afterwards. In the periapical image (A) it was questioned whether 
the resorption had expanded to the pulp in 12. In the CBCT (B) it was clarified 
that there was no involvement of the pulp (section in the coronal plane).

A B
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rede rod (Fig. 7). Yderligere optagelser vil umiddelbart ikke være 
indiceret, da disse ikke kan forventes at addere vigtig information. 

Ved ekstern resorption på nabotand til en retineret tand 
kan udbredelsen være vanskelig at vurdere på 2-d-billeder pga. 
overprojektion af tænderne og andre anatomiske strukturer. En 
CBCT-optagelse kan være indiceret, hvis denne oplysning er 
vigtig for valg af behandling. Det er især væsentligt for at kunne 
vurdere prognosen for den tand, der muligvis er resorberet. Fig. 
8 viser et eksempel på en retineret visdomstand i overkæben, 
hvor der var tvivl om resorption i nabotanden, hvilket i så fald 
kan ændre behandlingen.

Ekstern cervikal resorption har varierende udseende på in-
traorale optagelser alt efter overfladebruddets lokalisation på 
tanden samt udbredelsen i dentin. Erfaringsmæssigt er det også 
denne type, der giver den største diagnostiske udfordring. Hvis en 
cervikal resorption starter approksimalt på tanden, kan tilstanden 
oftest observeres på 2-d-røntgenbilleder, hvor der forekommer 
små radiolucente forandringer ofte i cervikalområdet, der kan ud-
brede sig som radiolucente strøg i både krone- og roddentin. Hvis 
resorptionen derimod opstår facialt eller oralt, kan den radiolo-
gisk forveksles med en carieslæsion og i nogle tilfælde en intern 
resorption, hvis den på røntgenbilledet er lokaliseret svarende 
til pulpalumen. Fig. 9 viser eksempler på cervikale resorptioner.

I 1999 udviklede Heithersay et klassifikationssystem til at ka-
tegorisere sværhedsgraden af cervikal rodresorption; dette er 
vist i Fig. 10 (7,9). Heithersays klassifikationssystem er baseret 
på fund på intraorale periapikale røntgenoptagelser. Systemet 
tager således ikke hensyn til udbredelsen af resorptionen i det 
facio-orale plan, ligesom det heller ikke tager højde for antal og 
lokalisation af overfladebrud, eller om der er pulpainvolvering. 
Disse forhold må antages at være afgørende for, om en behand-
ling kan lykkes. Der kan derfor være indikation for at foretage 
en CBCT-undersøgelse, som kan afdække disse forhold (10,11).

Apikal ekstern resorption

Fig. 7. Eksempel på patient, der efter 
ortodontisk behandling har apikal 
ekstern resorption af 23 og 24.

Fig. 7. Example of a patient who has 
apical resorption of 23 and 24 after 
orthodontic treatment.

Retineret tand

Fig. 8. Eksempel på retineret 18, hvor der var mistanke om resorption i 17. A: Udsnit af panoramabillede; B: CBCT-snit i sagittalplanet; C: CBCT-snit i aksialplanet.  
Pile markerer ekstern resorption 18.

Fig. 8. Example of an impacted 18 where resorption was suspected in 17. A: Section from a panoramic image; B: CBCT-section in the sagittal plane; C: CBCT-section in 
the axial plane. Arrows mark external resorption in 18.

A B C
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CBCTundersøgelse  
CBCT er en stadigt mere udbredt diagnostisk metode blandt 
danske tandlæger (12). CBCT er en videreudvikling af den me-
dicinske CT-scanning primært til dental anvendelse. I stedet for 
et panel af røntgendetektorer anvendes der i CBCT kun en de-
tektor, der bevæger sig rundt om patienten i niveau med rønt-
genkilden ligesom ved en panoramaoptagelse. Det er derfor kun 
nødvendigt med én rotation omkring patienten, og dette er bl.a. 
med til at reducere stråledosis sammenlignet med medicinsk CT-
scanning (13). Under optagelsen dannes et volumen, der mulig-
gør tolkning i tre planer: det aksiale, koronale og sagittale plan. 
Selvom man ikke selv råder over et CBCT-apparat, kan man hen-
vise til en kollega eller tandlægeskolerne med henblik på at få 
foretaget en sådan undersøgelse. Den klinik, der udfører rønt-
genoptagelsen, har pligt til at beskrive fund på optagelsen (12). 
Der er imidlertid stor forskel på CBCT-apparater både mht. strå-
ledosis, størrelsen af field-of-view (FOV) og opløsningen (14,15). 
Til diagnostik af resorptioner anbefales det at anvende et lille 
FOV og høj opløsning (16), evt. såkaldt ”endo-mode” (særlig høj 
opløsning), og et CBCT-apparat, der har denne mulighed (17). 
Det er nødvendigt inden undersøgelsen at vurdere, om tanden, 
der er under mistanke for resorption, er restaureret, samt om der 
er restaureringer i nabotænderne, da dette kan give artefakter 

Cervikal resorption

Fig. 9. Eksempler på cervikale resorptioner. A: Cervikal resorption distalt i roden 11; B: Cervikal resorption i krone og rod i den mesiale del af 36; C: Cervikal resorption 
distalt i roden 35. Nederst en case hvor der er tegn på cervikal resorption distalt i 26 på 2D billeder, og hvor CBCT viser omfattende resorption i den palatinale rod. 
D: BW-optagelse; E: Periapikal optagelse; F: CBCT-snit i sagittalplanet og G: CBCT-snit i koronalplanet.

Fig. 9. Examples of cervical resorption. A: Cervical resorption in 11 distally; B: Cervical resorption involving crown and root in the mesial part of 36; C: Cervical resorp-
tion distally in the root 35. Below a case with sign of cervical resorption in the 2D images, and where CBCT shows a large resorption defect in the palatial root. D: BW-
examination; E: Periapical examination; F: CBCT-section in the sagittal plane; and G: CBCT-section in the coronal plane.

Heithersays klassificering

Fig. 10. Illustration af Heithersays klassificering af cervikal resorption.  Klasse 1: 
en lille, lokaliseret resorption i det cervikale område med overfladisk penetra-
tion ind i dentin. Klasse 2: en større, velafgrænset resorption med penetration 
af dentin tæt på pulpa, men fortsat lokaliseret til det cervikale område evt. med 
små strøg ned mod roden. Klasse 3: en større resorption med penetration af 
dentin i minimum 1/3 af rodens længde. Klasse 4: en omfattende resorption 
med penetration af dentin i mere end 1/3 af rodens længde (8).

Fig. 10. Illustration of Heithersay’s classification of cervical resorption. Class 1: 
a small invasive resorption near the cervical area with shallow penetration into 
dentine; Class 2: a well-defined invasive resorptive lesion that has penetrated 
close to the coronal pulp chamber, but shows little or no extension into the 
radicular dentine; Class 3: a deeper invasion of dentin by resorbing tissue, not 
only involving the coronal dentin, but also extending into the coronal third of 
the root; Class 4: a large invasive resorptive process that has extended beyond 
the coronal third of the root (8).

Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4

B CA

D E F G
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i billederne. Fig. 11A viser et eksempel på cervikal resorption i 
35. Bemærk, at der i nabotænderne er kroner og rodstifter. Fig. 
11B og C viser et (diagnostisk ubrugeligt) CBCT-snit med omfat-
tende metalartefakter. Her burde man, inden CBCT-optagelsen 
blev foretaget, have vurderet, at billedkvaliteten ville blive for 
ringe til pålidelig diagnostik.

Overordnet er der indikation for at foretage en CBCT-under-
søgelse, hvis man påregner, at den supplerende information fra 
optagelsen ændrer behandlingen af tanden og dermed resultatet 
for patienten (16). Der er på nuværende tidspunkt ingen evidens 
på højt niveau, der giver klare retningslinjer for, hvornår CBCT 
bør anvendes som diagnostisk metode til resorptioner. Der findes 
enkelte undersøgelser, der konkluderer, at CBCT altid bør anven-
des i forbindelse med mistanke om cervikal resorption (10,11,18-
21), men et studie med høj evidens mangler fortsat. Det skønnes 
rimeligt, at der kan være indikation for en CBCT-undersøgelse, 
hvis der hersker tvivl om en resorptionsdiagnose, fx om resorp-
tionen er intern eller cervikal. Desuden kan der være indikation 
for CBCT, hvis man har behov for viden om udbredelsen af re-

sorptionen, og om der er overfladebrud (interne); eller for de 
eksterne og cervikale resorptioner om størrelse og lokalisation 
af overfladebruddet, og om der er flere overfladebrud.

Der findes undersøgelser, der har sammenlignet periapikale 
røntgenbilleder med CBCT til diagnostik af resorption (17-21). 
Ofte er der dog tale om case-reports eller om studier med meget 
få patienter. I en undersøgelse sammenlignede man periapi-
kale optagelser af en præmolar i underkæben med CBCT (18). 
Den kliniske undersøgelse gjorde, at man mistænkte resorption, 
men det periapikale billede bekræftede ikke dette endegyldigt, 
hvilket CBCT-undersøgelsen dog kunne. Desuden viste CBCT-
optagelsen en cervikal resorption på 46, som ikke var diagno-
sticeret på det periapikale billede. Denne undersøgelse konklu-
derede, at CBCT var essentiel til diagnostik og behandlingsplan-
lægning af cervikal rodresorption, dog ud fra kun to tilfælde. 

Der findes endnu ikke studier, der belyser, om CBCT altid 
gør en forskel for den behandling, patienten tilbydes. Fremti-
dige undersøgelser bør derfor fokusere på at afklare, hvornår 
der er indikation for at supplere 2-d radiologisk undersøgelse 
med en CBCT-undersøgelse.

Hvis der er mistanke om multiple cervikale resorptioner, 
kunne man fristes til at foretage en panoramaoptagelse for at 
få et overblik. Panoramaoptagelsen har dog ikke detaljerigdom 
og skarphed nok til at gengive mindre resorptioner, og det an-
befales derfor, at man foretager en intraoral helstatus ved en 
sådan mistanke.

KONKLUSION
Der findes flere typer resorption, og behandlingen af dem er 
forskellig. Det er derfor helt essentielt, at man initialt stiller 
den korrekte diagnose. Der vil sjældent være en klinisk manife-
station, medmindre resorptionen er så omfattende, at der kan 
ses/sonderes overfladebrud. CBCT er en diagnostisk metode, 
der kan give vigtig supplerende information, dels til at opnå en 
valid diagnose, dels til at belyse lokalisation og sværhedsgrad 
af resorptionen. 

FAKTABOKS

Der er indikation for at foretage en CBCT-scanning, 
hvis der hersker tvivl om resorptionsdiagnose (pri-
mært til differentiering mellem cervikal og intern). 
Der er ligeledes indikation for at foretage en CBCT-
scanning, hvis der er tvivl om udbredelsen af en 
cervikal resorption samt usikkerhed omkring størrelse, 
lokalisation og/eller antal af overfladebrud, samt om 
der er pulpainvolvering, da disse forhold har væsentlig 
indflydelse på, om og hvordan tanden kan behandles. 

Artefakter på CBCT

Fig. 11. Eksempel på en patient med cervikal resorption i roden 34, der tydeligt ses på det periapikale billede (A). B og C viser et aksialt og et sagittalt CBCT-snit,  
hvor der er udtalte metalartefakter.

Fig. 11. Example of a patient with cervical resorption in the root 34, which is obvious in the periapical image (A). B and C show CBCT-sections in the axial (B) and sagittal 
(C) plane with pronounced metal-induced artefacts.

A B C
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RESORPTION DIAGNOSIS – CLINICAL AND RADIOLOGICAL
Tooth resorption is often without symptoms and clinical man-
ifestation and therefore accidentally detected in radiographs 
taken for other purposes. Different radiographic methods 
are available and cone beam computed tomography (CBCT, 
3D radiography) is an advanced method that is believed to 
be more precise than 2D methods to assess resorption. It 
is essential to provide the correct diagnosis since there are 

several types of resorption and consequently different treat-
ment approaches. It may be difficult to distinguish between 
internal and cervical resorption. CBCT is therefore seen as a 
significant supplement to the initial 2D radiographic exami-
nation to obtain the correct diagnosis and at the same time 
offer important information for further treatment planning. 
The present paper is focusing on the clinical and radiological 
diagnostic tests for resorption.
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ANDSKADER RAMMER BÅDE BØRN OG VOKS-
NE, men synes at forekomme hyppigst hos unge 
individer i den vigtige maxillofaciale udvikling 
(1-5). Prævalensen er andelen i en population, 
som har en tandskade på et specifikt tidspunkt 
(6), og giver information om den totale ekspone-
ring i en given population. Prævalensen af tand-
skader blandt 12-årige i Brasilien er så høj som 
en ud af tre (7). I Sverige har Borssén et al. (8) 

rapporteret et lignende resultat blandt 16-årige. I Canada er an-
delen omkring en ud af fem i samme aldersgruppe (9). Thelen et 
al. rapporterede i 2010 en prævalens på 9,9 % i en albansk popu-
lation af 16-18-årige (10). En ny undersøgelse viser en prævalens 
på 16,4 % hos 16-årige i det vestlige Norge (11). I et systematisk 
oversigtsarbejde fra 2015 blev den gennemsnitlige prævalens af 
tandskader blandt børn og unge angivet til 17,5 % (12). Forskelle 
i inklusionskriterier (især alder) og klassifikation af tandskader 
gør sammenligninger vanskelige og kan forklare en del af varia-
tionerne i prævalens mellem forskellige undersøgelser (13).

Incidens fokuserer på tilvækst eller ændringer i forekomsten af 
tandskader (6). Studier over incidensen af tandskader er relativt 
få (8,14-19). Der foreligger ikke evidens for, at incidensen af tand-
skader er stigende, og studier antyder, at den globale incidens er 
mindre end 5 % pr. år (20). Studier fra Skandinavien indikerer en 
årlig incidens af tandskader mellem 1,3 og 3 % blandt 7-19-årige 
(15-17,21,22). Alvorlighedsgraden af tandskader blandt norske 
børn og unge (8-17-årige) er rapporteret af Skaare og Jacobsen 
(23). Ud af totalt 1.275 individer med tandskader udgjorde lette, 
moderate og alvorlige skader henholdsvis 89 %, 7 % og 4 % pr. år. 

Ætiologien til tandskader er ofte multifaktoriel, og socio-
økonomiske, biologiske, psykosociale og adfærdsrelaterede 
faktorer virker sammen, når prævalens og alvorlighedsgrad 
skal forklares (24,25).

INCIDENSEN AF TANDSKADER er størst i den unge be-
folkning før den pubertale vækstfase, når kæbe- og 
ansigtsudvikling er på sit mest intense stadie. Da 
tandskader oftest rammer overkæbens fortænder, 
må mange unge leve resten af livet med følgetil-
stande, som kan påvirke tandsættets æstetik, funk-
tion og levetid. 
Rodresorptioner er en vigtig og alvorlig senfølge 
efter tandskader, især alvorlige luksationsskader. I 
artiklen præsenteres en klassifikation af eksterne 
rodresorptioner efter tandskader. De vigtigste ken-
detegn og kliniske manifestationer illustreres med 
patienteksempler. Det er særlig vigtigt at skelne de 
forskellige typer af resorptioner fra hinanden, da 
de skal behandles forskelligt. Infektionsrelaterede 
resorptioner kræver tidlig diagnostik og interven-
tion, mens reparationsrelaterede resorptioner blot 
observeres.  Erstatningsresorptioner med stigende 
infraokklusion må ikke observeres så længe, at kæ-
bevæksten og alveolarprocessen påvirkes. 
Ved tandskader er god akutbehandling og diag-
nostik særdeles vigtigt. Opfølgning bør ske efter 
gældende retningslinjer: www.dentaltraumaguide.
org. Nødvendig tværfaglig kompetence bør stilles 
til rådighed for traumepatienten og de almenprak-
tiserende tandlæger, så avanceret diagnostik og be-
handling kan benyttes for at optimere behandlingen 
både på kort og langt sigt. 

T
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Alvorlige tandskader kan resultere i tab af tænder og omgi-
vende knogle- og blødtvæv enten som en direkte følge af tandska-
den eller som senfølge. Behandlingen vil kunne være kompleks 
med en lang behandlingsperiode og usikkerhed om langtids-
prognosen. En vigtig senfølge efter tandskade er rodresorption. 

I modsætning til primære tænder bliver permanente tænder 
normalt ikke resorberet. Rodoverfladen er dækket af et umi-
neraliseret lag af præcement (26). Klastceller angriber kun 
mineraliseret væv. Skade på rodens beskyttende lag (præce-
ment) gør rodoverfladen modtagelig for klastceller lige som 
knoglevæv (26). Enhver form for skade på rodoverfladen vil 
altså kunne eksponere rodcementen og gøre den tilgængelig 
for klastaktivitet. Skade på rodens beskyttende lag kan ske som 
direkte følge af tandskade eller indirekte gennem inflammati-
onsprocessen, som følger efter en større tandskade.

Rodresorption som senfølge efter luksationsskader (uafhængigt 
af luksationstype) forekommer i 1-18 % af tilfældene (21,27-31). 
For intrusioner angives hyppigheder på 31-80 % (27,29,32-36).

INDDELING AF EKSTERNE RODRESORPTIONER 
RELATERET TIL TANDSKADER/TANDTRAUMER
Der har været præsenteret mange inddelinger eller klassifika-
tioner af rodresorptioner. Grundlaget for inddeling har været 
resorptionernes beliggenhed, opførsel, mønster eller histolo-
giske udseende. En histologisk baseret inddeling ville være det 
mest korrekte; men for klinikeren er der ikke meget at stille op, 
når først tanden er sendt til histologisk undersøgelse. Skal vi 
som klinikere forsøge at bevare tænder med rodresorption, er 
det vigtigt at kortlægge stimulerende faktorer (37).

For inddeling af eksterne rodresorptioner vil vi beskrive de 
forskellige typer ud fra Tabel 1. 

1. Eksterne reparationsrelaterede rodresorptioner
Ved inflammation vil klastceller sørge for oprydning efter skade 
(nedbrydningsfase), og de har nogenlunde den samme funk-
tion som bl.a. makrofager har ved oprydning af skadet blødt-

væv. Oprydningen er en forudsætning for heling. Uden fortsatte 
stimuli vil resorptionsprocessen ophøre og gå over i en repara-
tionsfase. Dette sker uden behandling. Vi kalder derfor disse re-
sorptioner for reparationsrelaterede, og de ses ofte i forbindelse 
med lette skader i rodoverfladen (lette luksationsskader) uden 
andre stimulerende faktorer. Samtlige varianter af eksterne re-
parationsrelaterede rodresorptioner, som beskrives nedenfor, 
diagnosticeres kun på baggrund af intraorale røntgenoptagel-
ser eller Cone Beam Computed Tomography (CBCT).

Klassifikation

Inddeling af eksterne rodresorptioner

1 Skade uden yderligere stimuli – reparationsrelateret rodresorption

1.1  "Transient apical breakdown"

1.2  Ekstern overfladeresorption

1.3  Intern tunnelerende resorption

2 Erstatningsresorption

3 Traumeinitieret rodresorption som opretholdes/udvikles af infektion

3.1  Ekstern infektionsrelateret resorption med infektion udgående fra pulpa (EIR-P)

3.2  Ekstern infektionsrelateret resorption med infektion udgående fra sulcus (EIR-S) (også kaldet cervikal invasiv rodresorption)

4 Trykrelaterede rodresorptioner

Tabel 1. Viser inddeling af eksterne rodresorptioner, som beskrives i artiklen. Table 1. Classification of external root resorptions as mentioned in the article.

Reparationsrelateret rodresorption –  
«transient apical breakdown»

Fig. 1. 10-årig dreng med tandskade i overkæbens frontregion. +1 er eksartikule-
ret og replanteret, +2 har subluksation. A: Tre uger efter, viser +1 med nekrotisk 
pulpa, og "transient apical breakdown" på +2. B: Seks uger efter tandskaden, 
viser rodfyldt +1 og vedvarende apikal forandring på +2. C viser aftagende 
forandring apikalt på +2 (tre måneder efter tandskade). D viser +1 og +2 seks 
måneder efter tandskaden med normalisering af apikale forhold omkring +2. 
Der er nu mistanke om erstatningsresorption på +1. Billede E viser normale 
forhold ved +2 (ni måneder efter tandskaden). På +1 er der nu diagnosticeret 
erstatningsresorption.  

Fig. 1. Boy, ten years of age, with tooth injury of the maxillary incisors. Tooth 21 
was avulsed and replanted, tooth 22, subluxation. A: three weeks later shows 
tooth 21 with pulp necrosis and tooth 22, with “transient apical breakdown”.  
B: 6 weeks post injury, shows tooth 21, endodontically treated and tooth 22, with 
persisting apical changes. C: 3 months after injury, shows improvement apically 
on 22. D show tooth 21 and 22 six months after injury. The apical changes on 
tooth 22 are normalizing, while tooth 21, shows signs of replacement resorption. 
Picture E, 9 months after injury, shows normal conditions apically on tooth 22. 
Replacement resorption is diagnosed on tooth 21.
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1.1. ”Transient apical breakdown”
I sin beskrivelse af en variant af ekstern reparationsrelate-
ret rodresorption introducerede Frances Andreasen begrebet 
"transient apical breakdown" i en artikel fra 1986 (38). Dette er 

Reparationsrelateret rodresorption –  
ekstern overfladeresorption

Fig. 2. Røntgenoptagelsen viser 
rodfraktur +1, hvor der var lateralluk-
sation af det koronale fragment. Der 
ses afrundede fragmenter og heling 
med bindevæv i frakturspalten, og det 
koronale fragment reagerer positivt 
på sensibilitetstest. 1+ og +2 blev eks-
artikuleret og replanteret. Udvikling af 
erstatningsresorption førte til fjernelse 
af 1+ og +2. 2+ føres mesialt og udbyg-
ges med komposit plast og erstatter 
1+, mens +3 erstatter +2.

Fig. 2. The intraoral radiograph shows 
root fracture tooth 21 after lateral 
luxation of the coronal fragment. The 
radiograph shows rounded fragments 
and healing with connective tissue at 
the fracture site. The coronal fragment 
responds positive on vitality testing. 
Tooth 11 and 22 were avulsed and 
replanted but developed replacement 
resorption, which led to extractions. 
Tooth 12 (with a composite build-up) 
and 23 were moved in orthodontically 
to replace tooth 11 and 22.

Reparationsrelateret rodresorption – intern tunnelerende resorption

Fig. 3. Ung kvinde faldt på cykel og blev indlagt i tre uger med alvorlig commotio cerebri. Første tandundersøgelse var tre uger efter skaden (A), hvor der blev diagno-
sticeret rodfraktur i den apikale tredjedel samt rodresorption 1+. Patienten blev henvist fra sygehuset til behandling ved Institut for klinisk odontologi ved Universitetet i 
Bergen, og B viser situationen ved denne konsultation. A og B viser horisontal rodfraktur og rodresorption udgående fra frakturspalten, men begrænset til det koronale 
fragment. Tanden reagerer positivt på elektrisk sensibilitetstest og kuldetest. Resorptionen synes at være intern, men ligger uden for et intakt lag af prædentin og har 
ekstern oprindelse. Tre måneder efter skaden (C) er tanden fortsat vital, og man kan ane en lille progression i resorptionsdefekten. Ved seks, 12 og 18 måneders kontrol 
(D, E og F) ses reparation og heling af processen. Tanden reagerer fortsat positivt på sensibilitetstest. 

Fig. 3. A young woman experienced a bicycle accident and was hospitalized with severe commotio cerebri. The dentition was examined 3 weeks post injury, (A), and 
root fracture in the apical third of tooth 11 with resorption, were diagnosed. The patient was referred to Department of Clinical Dentistry for further treatment and B 
shows the condition at the first consultation. A and B show horizontal root fracture and root resorption originating from the fracture site and limited to the coronal frag-
ment. The tooth responded positively on vitality testing (electric and cold). The resorption seems to be internal, but is situated outside an intact layer of pre-dentine and 
has an external origin. Three months after injury (C), the tooth is still vital, but the resorption defect seems to progress. At 6, 12 and 18 months (D, E and F) reparation 
and healing of the process is seen. The tooth is still vital.

nedbrydning af skadet mineraliseret væv efter luksationsska-
der, som kan foregå både på knoglesiden og på roden. Tænder 
med "transient apical breakdown" svarer normalt positivt på 
sensibilitetstest, men ændring i den neurovaskulære forsyning 
kan ændre sensibilitet i tanden, selv om den forbliver vital. 
Røntgenologisk vil dette kunne se ud som en periapikal læsion 
(Fig. 1). Mange tandlæger (deriblandt denne artikels førstefor-
fatter) har påbegyndt rodkanalbehandling på dette grundlag 
og er blevet overrasket af en yderst vital pulpa. Behandlingen 
i sådanne tilfælde er kun observation.

1.2. Ekstern overfladeresorption
Denne variant af reparationsrelateret rodresorption er relateret 
til rodfrakturer og vil kun ses røntgenologisk i form af afrunding 
af kanter ved brudspalten, især i tilfælde med heling med bin-
devæv i frakturspalten (Fig. 2). Afrundingen kan fremstå tydeli-
gere i tilfælde, hvor rodfrakturen indtraf før/under vækstfasen; 
i så fald er det koronale rodfragment med i kæbevæksten, og 
brudspalten fyldes op med knogle. 

1.3. Intern tunnelerende resorption
I 1988 beskrev Andreasen & Andreasen en type resorption, 
som er relateret til rodfraktur og kaldte den "internal tun-
neling resorption" (39). Ved rodfraktur og luksation af det 
koronale fragment vil prædentinen som regel være intakt og 
beskytte pulpa, som er vital. Dette beskyttende lag er også 
benævnt "pericanalar resorption-resistent sheet" (40). Ved ho-
risontal rodfraktur vil klastceller vandre ind i frakturspalten 
eksternt fra og underminere dentinen indefra, bag præden-
tinen. Denne resorption blev beskrevet som intern pga. sin 
beliggenhed, men klastcellerne kommer eksternt fra og ikke 
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fra pulpasiden, som er intakt. Forfatterne her mener derfor, 
at denne variant af rodresorption bør høre under kategorien 
eksterne reparationsrelaterede rodresorptioner. 

Denne variant udvikles ofte hurtigt efter tandskade med 
horisontal rodfraktur (tre uger), men kan ofte først diagnosti-
ceres flere år efter tandskaden. Processen vil med tiden blive 
mindre synlig på røntgenoptagelser, og det koronale fragment 
vil gradvis obliterere. Tandlæger, som er uddannet for mange 
år siden, har lært, at alle "interne rodresorptioner" skal rodfyl-
des og fristes derfor til at påbegynde endodontisk behandling 
på tænder med denne variant af rodresorption. Så længe det 
koronale fragment er vitalt, og der ikke ses røntgenologiske 
tegn på granulationsvæv i brudspalten, skal disse tænder kun 
observeres. Et casus med intern tunnelerende rodresorption 
er vist i Fig. 3.

2. Erstatningsresorption
I tilfælde med større skade på rodoverfladen, som ved laterale 
luksationer, intrusioner og eksartikulerede tænder med mere 
end 15 minutters tør opbevaring før replantering, vil klastcel-
ler starte oprydning på rodoverfladen. Skaden vil som regel 
være så stor, at heling med cement ikke er muligt. Ved opryd-
ning efter skade vil knoglevæv komme i direkte kontakt med 
rodoverfladen uden mellemliggende parodontalt væv. Dette 
fører til, at tandvæv inkorporeres i alveolær knogle og indgår 
i knoglevævets remodelleringsproces. Når tanden integreres 
i knoglen, vil den ikke eruptere og dermed ikke følge med i 
kæbens og alveolarprocessens vækst, og den kommer derfor 
gradvis i infraokklusion (41). Dette kaldes af mange for den-
tal ankylose. Men begrebet ankylose beskriver bare, at tanden 
hænger fast. Eftersom mineraliseret tandvæv gradvist resor-

Erstatningsresorption

Fig. 4. Figuren viser en pige på 12 år, som fik 2+ og 1+ eksartikuleret og replanteret og +1 lateralt lukseret. Rodbehandling initieres, da fiksationen fjernes tre uger 
efter skaden på 2+ og 1+. Rodbehandling af +1 initieres otte uger efter tandskaden. Behandlingen videreføres på Institut for klinisk odontologi seks måneder efter 
tandskaden (A). Baseret på klinisk (perkussionslyd) og røntgenologisk undersøgelse stilles diagnosen erstatningsresorption på 2+ og 1+.  B viser tilstanden otte må-
neder og C og D 12 måneder efter tandskaden. Billede D viser fistelografi med infektionsophav cervikalt. 2+ og 1+ blev ekstraheret, og -5 blev transplanteret til regio 
1+ og 3+ mesialført til regio 2+. 

Fig. 4. Teeth numbers 12 and 11 of a 12 years old girl were avulsed and replanted and tooth 21 lateral luxated.  Root canal treatment of tooth 12 and 11 was initiated when 
fixation was removed, 3 weeks post injury. Root canal treatment on tooth 21, started 8 weeks post injury. The treatment was referred to Department of Clinical Dentistry 
six months after the injury (A).  Based both on clinical and radiological examination, tooth 12 and 11 were diagnosed with replacement resorption. B shows the condition 
at 8 months and C and D, 12 months after the injury. Picture D, shows fistulography with infection originating from the cervical sulcus. Tooth 12 and 11 were extracted 
and tooth 35 transplanted to regio 11. Tooth 13 was mesialized to the site of 12.

klinisk relevans
Risikoen for rodresorption efter tandskader er stor. Det er 
vigtigt at kende de forskellige varianter af rodresorption 
som følge af tandskader, eftersom de kræver forskellig 
indsats fra behandleren. Reparationsrelaterede rodresorp-
tioner skal kun observeres, mens det ved infektionsrela-
terede rodresorptioner er vigtigt med tidlig diagnostik og 
intervention for at stoppe infektionen og dens stimuli for 
videre udvikling af processen. Erstatningsresorption med 
stigende infraokklusion må ikke observeres for længe hos 
unge i vækst.

beres, er den korrekte betegnelse for denne mere dynamiske 
proces erstatningsresorption. Dette er altså en form for repara-
tionsproces, som er ude af kontrol. Som sådan kunne den have 
været en undergruppe under de reparationsrelaterede rodre-
sorptioner; men pga. sin særegne natur og dårlige prognose 
har den fået sin egen kategori.

Tænder med erstatningsresorption vil let kunne diagnosti-
ceres pga. manglende mobilitet, eftersom de bliver integreret 
i knoglevæv. Dette vil også give en karakteristisk metallisk lyd 
ved perkussion. Dette er som regel de første tegn på erstatnings-
resorption, før røntgenologiske forandringer har manifesteret 
sig. Senere, afhængigt af patientens vækstfase, vil den afficerede 
tand kunne komme i infraposition. Røntgenologisk ses områ-
der på roden uden parodontalligament, og der ses indvækst af 
knogle i resorptionsprocessen (Fig. 1 og 4).
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Når parodontalligamentet er ødelagt, og erstatningsre-
sorption er etableret, er det i dag begrænset, hvad vi kan 
gøre for at redde tanden. Det er vist, at fluorid og tetracykli-
ner i nogen grad kan forsinke udviklingen af processen (42), 
men en nyere undersøgelse viser ingen tillægseffekt ved 
brug af doxycyklin på forekomst af erstatningsresorption 
efter replantering af eksartikulerede tænder (43). Studier 
har senere undersøgt mulig effekt af bisfosfonater (44) og 
Emdogain® (45) for at stoppe videre udvikling af erstatnings-
resorption, men ikke fundet nogen gevinst. Det er vigtigt, 
at tænder med aktiv erstatningsresorption ikke observeres 
for længe hos patienter i vækst, da alvorlig infraokklusion 
kan udvikles (46). Dette ødelægger mulighederne for gode 
tanderstatninger senere i livet. På unge individer i vækst 
bør alternativ behandling hurtigt overvejes. Hos ældre går 
processen langsommere, og vi har mere tid til at undersøge 
andre behandlingsalternativer.

3. Eksterne infektionsrelaterede rodresorptioner 
Hvis stimuli i form af infektion opretholdes under nedbryd-
ningsfasen efter tandskade, vil klastaktivitet fortsætte (infek-
tionsbetinget inflammation). Dette sker ved infektion i rodka-
nalsystemet eller ved infektion i sulcus. Infektion i sulcus kan 
også udløse rodresorption mange år efter den skade, som har 
ført til ødelæggelse af det umineraliserede præcementlag cer-
vikalt på roden. 

3.1. Ekstern infektionsrelateret resorption med infektion 
udgående fra pulpa (EIR-P) 
En del tandskader, især luksationsskader, vil ud over skade på 
rodoverfladen også kunne give pulpanekrose. Pulpanekrose er 
relateret til alvorlighedsgraden af luksationsskaden og rodud-
viklingsstadiet. Hvis nekrotisk pulpavæv bliver inficeret, mens 
klastceller rydder op eksternt, vil toksiner fra rodkanalen på-
virke klastcellerne via dentintubuli og stimulere til mere ag-
gressiv aktivitet i resorptionsprocessen på rodoverfladen. Først 
når infektionen bliver håndteret i rodkanalen, vil resorptions-
processen kunne gå over i en helingsfase. 

Den tidlige fase af denne type rodresorption er sædvan-
ligvis uden symptomer og diagnosticeres kun på røntgen-
optagelser. Resorptionsprocessen stimuleres af infektion i 
rodkanalsystemet, og uden behandling vil infektionen med 
tiden kunne føre til apikal parodontitis og absces med til-
hørende symptomer.

Behandlingen består i at kontrollere infektionen i rodkanal-
systemet, da det er den, der stimulerer resorptionsprocessen. 
Man har tidligere anbefalet langtidsindlæg med calciumhydro-
xid for at kontrollere infektionen. Bakteriesammensætningen 
er imidlertid ikke anderledes end ved andre infektioner i rod-
kanaler. Standardproceduren med skylning med natriumhy-
poklorit og EDTA og et calciumhydroxidindlæg i to uger vil 
være tilstrækkeligt til at opnå infektionskontrol. Det kan dog 
være hensigtsmæssigt at vente med endelig rodfyldning, til den 
akutte situation efter tandskaden er kontrolleret, og patienten 
er klar til videre behandling. I tilfælde med intrusion bør en-
delig rodfyldning først foretages, når tanden er erupteret, så 

Ekstern infektionsrelateret rodresorption –  
infektion i pulpa

Fig. 5. Ekstern infektionsrelateret resorption med infektion fra pulpa. 10-årig 
dreng med alvorlig intrusion af 1+ (A og B). Pga. intrusionen blev rodbehand-
ling af 1+ ikke påbegyndt i løbet af de to første uger efter tandskaden. Ved 
kontrolundersøgelse to måneder efter tandskaden er store dele af roden på 1+ 
resorberet, og tanden må anses for tabt (underkæbepræmolar blev transplante-
ret til regio 1+) (C).

Fig. 5. External infectious related resorption with infection from the pulp space. 
A boy, 10 years of age, with severe intrusion of tooth 11 (A and B). Due to the 
severe degree of intrusion, root canal treatment of tooth 11 was posponed. 
A radiograph taken at controll two months after injury shows extensive root 
resroption, and the tooth considered lost (madibular premolar was transplanted 
to the site of tooth 11) (C).

Ekstern infektionsrelateret rodresorption –  
infektion i pulpa

Fig. 6. Ekstern infektionsrelateret resorption med infektion fra pulpa. 10-årig 
dreng med tandskade regio 1+ (lateral luksation). Den behandlende tandlæge 
foretog boretest to uger efter skaden og mente, at tanden var vital. Fire uger efter 
skaden blev drengen henvist til specialist for vurdering af behovet for rodfyldning. 
Ved konsultation på universitetsklinikken (A) seks uger efter tandskaden blev der 
observeret ekstern infektionsrelateret rodresorption på 1+. Drengen og forældre-
ne blev informeret om, at rodbehandling burde iværksættes straks. Forældrene 
ønskede ikke dette, da de dagen efter skulle på en seks uger lang rejse (den store 
Amerikarejse).  Ved hjemkomsten tre måneder efter skaden (B) har resorptionen 
delt roden af 1+ i et apikalt og et koronalt fragment, og tanden må anses for tabt. 

Fig. 6. External infectious related resorption with infection from the pulp space. 
A boy, 10 years of age, with injury to tooth 11 (lateral luxation). The dentist treat-
ing the injury did a bur test ot the tooth, and concluded that it was vital. Four 
week after injury the boy was referred for specialist consultation and further 
treatment. At the consultation 6 weeks after injury at the university clinic in Ber-
gen, (A), an extensive resorption due to pulp infection was observed on tooth 
11. The boy and his parents were informed about the condition related to tooth 
11, and informed that the tooth needed urgent endodontic treatment. The boys 
parents did not want any treatment initiated at this time due to a planned 6 
week vacation. When returning home, 3 months after injury (B), it was observed 
that the resorption has divided the root into apical and coronal fragments, and 
the tooth was considered lost.
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sædvanlige aseptiske regler for rodbehandling kan følges. I den 
situation er det vigtigt ikke at sætte kofferdamsklammer på den 
traumatiserede tand, da dette kan medføre yderligere traume.

Ved intrusion kan det være vanskeligt at påbegynde rod-
behandling tidligt, da reeruption tager tid. Men udskydelse af 
endodontisk behandling kan hurtigt føre til, at tanden mistes 
som vist i Fig. 5.

Ved alvorlig grad af tandskade, hvor pulpanekrose kan for-
ventes, er regelmæssige kontrolundersøgelser vigtige for tid-
lig diagnostik af EIR-P. Denne type rodresorption progredierer 
hurtigt, især på unge individer, og vil uden tidlig intervention i 
form af rodkanalbehandling føre til tab af den afficerede tand 
(Fig. 5 og 6). I tilfælde med tidlig infektionskontrol kan der ske 
heling med god prognose for tanden (Fig. 7).

3.2. Ekstern infektionsrelateret resorption med infektion 
udgående fra sulcus (EIR-S)
Denne type rodresorption starter lige under tandens epitelfæ-
ste, der som oftest ligger cervikalt. Den kaldes derfor ofte cer-
vikal invasiv rodresorption. I tilfælde af fæstetab kan denne 
resorption dog starte mere apikalt. I starten af 1970’erne kaldte 
Andreasen den for intern erstatningsresorption (47). Andre 
benævnelser er: "supraosseous extracanal invasive resorption" 
(48), "peripheral inflammatory root resorption" (49), "sulcular 
infection resorption" (50), "periodontal infection resorption" 
(37), og "subepithelial external root resorption" (51).

Årsagerne til skade på rodoverfladen lige under gingiva er 
ikke kun rene tandskader. Ifølge Heithersay er ortodontisk be-
handling risikofaktor nummer et, efterfulgt af tandskader og 
blegning (52). Ingen undersøgelser har bekræftet disse fund, 
og i dag, hvor ortodontiske bånd i stor grad er erstattet med 
brackets, må man antage, at risikoen i forbindelse med orto-

Ekstern infektionsrelateret rodresorption –  
infektion i pulpa

Fig. 7.Ekstern infektionsrelateret resorption med infektion fra pulpa. 11-årig pige 
pådrog sig en tandskade under fodboldtræning. +2 blev eksartikuleret (og ikke 
genfundet) og +1 blev diagnosticeret med lateral luksation. Ved kontrolundersø-
gelse fire uger efter tandskaden ses ekstern resorption distalt på roden af +2 (A 
og B). En apikal læsion kan også registreres ved +1, og tanden reagerer negativt 
på sensibilitetstest. Rodbehandling blev straks påbegyndt, og ved kontrolun-
dersøgelse efter seks måneder ses fin heling både af den apikale læsion og 
defekten efter infektionsrelateret rodresorption distalt på roden (C). 

Fig. 7. External infectious related resorption with infection from the pulp space. A 
girl, 11 year of age, experienced a traumatic dental injury during football training. 
Tooth 22 was exarticulated (not found) and tooth 21 was lateral luxated. At control 
4 weeks after injury an external resorption is visible on the radiographs (A and 
B), on the distal surface of tooth 21. A radiolucent apical area is also visible on the 
same tooth. The tooth does not respond to sensitivity testing. Root canal treatment 
was initiated immediately, and at 6 months control apical healing is present as well 
as healing of the resorptive defect on the distal root surface (C).

Ekstern infektionsrelateret rodresorption –  
infektion i sulcus 

Fig. 8.+1 har været beskadiget for mange år siden (lateral luksation). Ved kon-
trolundersøgelse registreres ekstern infektionsrelateret rodresorption udgået fra 
sulcus (EIR-S) (A og B). Resorptionen ses som en udvidelse af pulpakammeret, 
og mange vil mene, at denne resorption er intern. Snit fra CBCT viser udstræk-
ningen af resorptionen i mesio-distal retning (C) og bukko-palatinal retning (D), 
men ingen tydelige brud i overfladen. Billede E viser tværsnit af tanden lige 
under knoglekanten. Man kan se, at processen har omsluttet hele pulpakanalen 
uden tydeligt brud i overfladen. Denne tand bør have god prognose med intern 
behandling, hvor endodontisk behandling suppleres med fjernelse af resorpti-
onslakuner og udfyldning af defekten internt fra. 

Fig. 8. Tooth 21 experienced traumatic dental injury years ago (lateral luxation). 
At a random control an external infectious related root resorption with infection 
from the sulcus (EIR-S) was observed (A and B). The resroption is seen as an 
extention of the pulp space. Sections from the CBCT shows the extention of the 
root resorption in mesio-distal direction (C) and bucco-paltinal direction (D), but 
no clear entrance at the surface. Section E shows the cross-section of the root 
just below the marignal bone level. The resorption prosess has enclosed the pulp 
canal, with a small entrance. There is good prognoses for treatment of this tooth 
with an internal aproach. This includes endodontic treatment with removal of all 
resorption lacunas and filling of the defect from the inside.
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Ekstern infektionsrelateret rodresorption –  
infektion i sulcus

Fig. 9. 12-årig pige har pådraget sig tandskade i sommerferien. Tandlægen blev 
opsøgt for akut behandling, men der blev ikke foretaget røntgenologisk un-
dersøgelse. Pigen fik behandlet ukomplicerede kronefrakturer på 1+ og +1 med 
komposit. Hun får to måneder senere symptomer og henvises til specialistklinik. 
Ved opfølgning bliver 1+ diagnosticeret med rodfraktur og +1 med rodresorp-
tion (A). Rodresorptionen på +1 kan synes at være intern ud fra den intraorale 
optagelse. Snit fra CBCT viser, at resorptionsprocessen strækker sig langt under 
knogleniveau (B og C). Et stort brud i overfladen ses på billederne C og D. Med 
en så stor defekt under knoglekanten vil der være risiko for tab af knogle og 
blødtvæv omkring tanden. Pga. gunstige kæberelationer (Angle klasse II) blev 
begge centrale incisiver ekstraheret og mellemrummet lukket ved, at de laterale 
incisiver blev ført ind.

Fig. 9. Girl, 12 years of age, with a traumatic dental injury in her summer vaca-
tion. A dentist was consulted for emergency treatment, but no radiographic 
examination was done. Teeth 11 and 21 were diagnosed with uncomplicated 
crown fractures, and lost fragments were replaced with composite. After two 
months she had symptoms from the involved teeth and was referred for special-
ist consultation (endodontist). Tooth 11 showed root fracture and tooth 21 root 
resorption (A). The resorption in tooth 21 can easily be misjudged as internal 
from the intra oral radiograph. Sections from CBCT shows that the resorption 
is external with extension below the marginal bone level on the palatal side (B 
and C). A defect in the root surface is shown in section C and D. With such a de-
fect below the bone crest there is a potential for losing bone and soft tissue in 
addition to the tooth. Due to favorable condition with Angle class II, both cental 
incisors were extracted and the laterals moved in to replace them.

Ekstern infektionsrelateret rodresorption –  
infektion i sulcus 

Fig. 10. Den intraorale optagelse (A) viser tilsyneladende en begrænset rodre-
sorption på +3 (ekstern infektionsrelateret rodresorption udgående fra sulcus). 
Snit fra CBCT (B-D) viser, hvor stor defekten er med større brud i overfladen 
palatinalt. Man kan se knogleindvækst ind i processen (C og D), hvilket kan gøre 
det vanskeligt at ekstrudere tanden for at kunne behandle resorptionsdefekten. 
Uden ekstrusion må man fjerne knogle palatinalt for at få adgang til at behandle 
resorptionsdefekten.  

Fig. 10. The intra oral radiograph (A) shows a rather limited resorption defect 
on tooth 23 (external infectious related root resorption with infection from 
the sulcus (EIR-S)). Sections from CBCT (B-D) show the severe extension of the 
resorption, with a large defect in the root surface on the palatal side. Bone is 
growing into the defect (C and D), which makes it difficult to extrude the tooth 
for treatment. Without extrusion of the tooth, bone must be removed for treat-
ment of the resorption defect.

donti er reduceret. Stimuli for denne variant af rodresorption 
er infektion i sulcus, som kan forekomme mange år efter ska-
den. Ofte ser vi denne type rodresorption på midaldrende, som 
har fået ortodontisk behandling eller anden form for traume 
i ungdommen og i moden alder har udviklet gingivitis eller 
marginal parodontitis. 

Resorptionen starter altså eksternt, men har et invasivt møn-
ster. Den giver sjældent symptomer, da pulpa er beskyttet af et 
intakt umineraliseret lag af prædentin/odontoblaster. Klast-
celler trækker karrigt væv med ind i resorptionsdefekten for at 
sikre sig næring til videre aktivitet. Dette granulationsvæv kan 
give en rød/rosa farve cervikalt på tanden, som kaldes ”pink 
spot” og vil være et godt diagnostisk tegn. Alligevel opdages de 
fleste EIR-S tilfældigt på røntgenoptagelser. Når processen diag-
nosticeres på røntgenoptagelse, kan den let mistolkes som in-
tern rodresorption, hvis indgangen ligger bukkalt eller lingualt/

palatinalt. Der kan sonderes en poche ved defektens indgang, 
og granulationsvævet vil give en kraftig blødning ved sonde-
ring i pochen. Processen spreder sig ind i dentinen og rundt 
i det beskyttende prædentinlag og/eller i koronal-apikal ret-
ning. Når resorptionsdefekten bliver stor nok og har infektion 
i granulationsvævet, vil prædentinen kunne kollapse og give 
pulpitissymptomer. Granulationsvævet, som dannes i tanden, 
vil få indslag af knoglelignende væv.  

Heithersay har klassificeret denne type rodresorption i fire klas-
ser efter alvorlighedsgrad (53). Denne klassifikation er meget an-
vendt, men kan kritiseres for at være baseret på todimensionale 
intraorale røntgenoptagelser og ses da kun i et plan. Ydermere er 
dette plan på figurerne ændret til at gå i bukko-palatinal retning og 
ikke i mesio-distal retning, som vi normalt ser røntgenoptagelser. 

Brug af CBCT til beskrivelse og håndtering af rodresorp-
tion anbefales af European Society of Endodontology position 
statement (54) og American Association of Endodontists and 
American Academy of Oral and Maxillofacial Radiology joint 
position statement (55) og vil være et vigtigt værktøj til kort-
lægning og behandlingsvalg ved denne type rodresorption. Fig. 
8-10 beskriver tilfælde med EIR-S, hvor intraorale røntgenop-
tagelser kan sammenlignes med snit fra CBCT.

For nylig har Patel et al. introduceret en tredimensionel 
klassifikation baseret på beskrivelser fra CBCT (56). Denne 
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nye klassifikation beskriver EIR-S i tre dimensioner: 1) de-
struktion i overfladen, 2) højde, og 3) nærhed til rodkanal. 
Inddelingen er temmelig kompliceret og relaterer ikke til 
valg af behandling.

Behandlingen af EIR-S har til hensigt at inaktivere resorpti-
onsprocessen ved at stoppe blodforsyningen til klastcellerne og 
derefter fjerne alt granulationsvæv og calcificeret væv i defek-
ten for at hindre infektion i nekrotisk væv. Defekten skal efter 
grundig udrensning forsegles for at hindre revaskularisering. 

Ved små defekter (Heithersays klasse 1 og 2) vil ekstern 
behandling være at foretrække. Dette indebærer opklapning, 
fjernelse af væv i defekten og efterfølgende fyldning. Hvis der 
kan opnås sufficient tørlægning, kan kaviteten fyldes med kom-
posit, ellers vil glasionomer være et godt alternativ. Tricalcium-
silikater vil lettere kunne udvaskes, da kaviteten ligger cervikalt 
uden knogledække. Sørg for at beskytte lappens inderside mod 
pudsestøv, da dette kan interferere med helingen.

For Heithersays klasse 3 er rodkanalen infiltreret, og det er 
vanskeligt at behandle uden at involvere pulpavævet (Figur 8). 
Hvis indgangen er snæver, vil vi anbefale intern behandling 
med pulpektomi og fjernelse af resorptionslakunerne indefra. 
Dette kan være vanskeligt at gennemføre i én seance, da kraftig 
blødning fra det karrige granulationsvæv gør området uover-
skueligt. Et alternativ her er at stoppe blødningen med triklor-
eddikesyre (90 %) (57) eller lægge et depot af calciumhydroxid, 
som kan bidrage til at udtørre defekten til næste behandlings-
seance. Når alle resorptionslakuner er fjernet, og indgangen er 
snæver, kan man lægge calciumsulfat som matrice ud i knoglen 
(gipsen vil resorberes) og lægge fyldning internt fra og ud i de-
fektens åbning. Ved større defekter i overfladen må behandlin-
gen suppleres med opklapning og fyldning eksternt fra. 

Ved Heithersays klasse 4 er defekten ikke blot stor; men der 
er desuden multiple subcrestale kommunikationer ud til sikring 
af blodforsyningen til cellerne i processen. Dette gør det van-
skeligt at få fuld kontrol over sådanne defekter, og prognosen 
er derfor dårlig. Ekstraktion er ofte den bedste behandling.

Hvis man under opklapning konstaterer, at det er nødven-

digt at fjerne meget knogle for at få rene kanter i processen, er 
der stor risiko for at miste knogle og blødtvæv omkring tanden 
(Fig. 9 og 10). Ved store defekter eksternt (stort brud i over-
fladen) må man derfor altid overveje, om patienten er bedre 
tjent med at få tanden ekstraheret og dermed bevare knogle 
og blødtvæv og skabe bedre forudsætninger for at opnå et vel-
lykket resultat med protetiske erstatninger. 

4. Trykrelaterede rodresorptioner
Denne form for stimuli til rodresorption er ikke relateret di-
rekte til tandskader, men til tryk over tid. Kraftigt tryk i for-
bindelse med ortodontisk behandling fører til hyalinisering og 
strukturændring på det umineraliserede præcementlag, hvilket 
gør rodoverfladen modtagelig for klastceller. Andre årsager til 
tryk, som giver rodresorption over tid, er ektopisk beliggende 
eller retinerede tænder fx hjørnetænder, som resorberer late-
rale incisiver. Neoplasmer i kæberne vil også kunne føre til re-
sorption af rødder. 

Behandlingen har til formål at stoppe videre udvikling af 
rodresorption, og dette gøres ved at lette trykket ved at fjerne 
ortodontiske kræfter, føre retinerede tænder i position eller 
fjerne neoplasmer.

KONKLUSION
Tandskader fører ofte til ødelæggelse af rodens beskyttende 
umineraliserede præcementlag og gør mineraliserede tandvæv 
modtagelige for rodresorption. 

Det er vigtigt at kende de forskellige varianter af rodresorp-
tion som følge af tandskader, da de kræver forskellig indsats 
fra behandleren. 

Erstatningsresorption, som fører til infraokklusion hos indi-
vider i vækst, må ikke observeres for længe.

Ved infektionsrelaterede rodresorptioner er tidlig diagno-
stik og intervention vigtigt for at sikre langtidsprognosen for 
den afficerede tand. CBCT vil være et godt hjælpemiddel for 
korrekt diagnostik og beskrivelse af resorptionsprocessers ud-
bredelse og for korrekt valg af behandling. 

INCIDENCE OF TRAUMATIC DENTAL INJURIES is highest in the 
young population, before the pubertal growth phase when 
cranio-facial development is most intensive. As traumatic 
dental injuries frequently affect the maxillary anterior teeth, 
young people must live their life with sequelae compromis-
ing aesthetic, function and life expectancy of the dentition.    
Root resorptions is a frequent consequence after traumatic 
dental injuries, in particular severe luxation injuries. This arti-
cle presents classification of external root resorptions due to 
traumatic dental injuries. The main features and clinical picture 
are illustrated with clinical examples. It is important to distin-

guish the different types of root resorptions and their stimuli, as 
they should be treated different. Infection related resorptions 
demand early diagnoses and interventions, while repair related 
resorptions need observation only. Replacement resorptions 
with increasing infraocclusion should not be observed if max-
illo-facial growth and alveolar process is affected. 
Proper emergency treatment is crucial for traumatic dental inju-
ries. Follow-up should be according to guidelines such as: www.
dentaltraumaguide.org. Inter disciplinary competence should be 
available for patients with traumatic dental injuries - and their 
dentist so that advanced diagnostics and treatment can be uti-
lized to optimize the treatment both in the short and long term. 

ABSTRACT (ENGLISH)

27  ∕  2018  ∕  122



videnskab & klinik   ∕   oversigtsartikel

1. Andersson L. Epidemiology of 
traumatic dental injuries. Pediatr 
Dent 2013;35:102-5. 

2. Glendor U. Epidemiology of trau-
matic dental injuries – a 12 year 
review of the literature. Dent Trau-
matol 2008;24:603-11. 

3. Zaleckiene V, Peciuliene V, Bruk-
iene V et al. Traumatic dental in-
juries: etiology, prevalence and 
possible outcomes. Stomatologija 
2014;16:7-14. 

4. Petersson EE, Andersson L, 
Sorensen S. Traumatic oral vs 
non-oral injuries. Swed Dent J 
1997;21:55-68. 

5.  Bastone EB, Freer TJ, McNamara 
JR. Epidemiology of dental trau-
ma: a review of the literature. Aust 
Dent J 2000;45:2-9.

6.  Rothman K, Greenland S. Meas-
ures of Occurence. In: Rothman 
K, Greenland S, Lash T, eds. Mod-
ern Epidemiology, 3rd ed. Phila-
delphia: Wolters Kluwer Health, 
2008;32-50.

7.  Dame-Teixeira N, Alves LS, Susin 
C et al. Traumatic dental injury 
among 12-year-old South Brazil-
ian schoolchildren: prevalence, 
severity, and risk indicators. Dent 
Traumatol 2013;29:52-8. 

8.  Borssen E, Holm AK. Traumatic 
dental injuries in a cohort of 
16-year-olds in northern Swe-
den. Endod Dent Traumatol 
1997;13:276-80.

9.  Locker D. Prevalence of traumatic 
dental injury in grade 8 children 
in six Ontario communities. Can J 
Public Health 2005;96:73-6.

10. Thelen DS, Bårdsen A. Traumat-
ic dental injuries in an urban 
adolescent population in Ti-
rana, Albania. Dent Traumatol 
2010;26:376-82.

11. Bratteberg M, Thelen DS, Klock 
KS et al. Traumatic dental injuries 
- prevalence and severity among 
16-year-old pupils in Norway. 
Dent Tramatol 2018. doi: 10.1111/
edt.12399.

12.  Azami-Aghdash S, Ebadifard 
Azar F, Pournaghi Azar F et al. 
Prevalence, etiology, and types 
of dental trauma in children and 
adolescents: systematic review 
and meta-analysis. Med J Islam 
Repub Iran 2015;29:234. 

13.  Feliciano KM, de Franca Caldas A, 
Jr. A systematic review of the diag-
nostic classifications of traumatic 
dental injuries. Dent Traumatol 
2006;22:71-6.

14.  Hamilton FA, Hill FJ, Holloway 
PJ. An investigation of dento-
alveolar trauma and its treatment 
in an adolescent population. Part 
1: The prevalence and incidence 
of injuries and the extent and ad-
equacy of treatment received. Br 
Dent J 1997;182:91-5.

15.  Skaare AB, Jacobsen I. Dental 
injuries in Norwegians aged 
7-18 years. Dent Traumatol 
2003;19:67-71.

16.  Glendor U, Halling A, Andersson 
L et al. Incidence of traumatic 
tooth injuries in children and 
adolescents in the county of Vast-
manland, Sweden. Swed Dent J 
1996;20:15-28.

17.  Andreasen JO, Ravn JJ. Epidemiol-
ogy of traumatic dental injuries to 
primary and permanent teeth in a 
Danish population sample. Int J 
Oral Surg 1972;1:235-9.

18.  Stockwell AJ. Incidence of dental 
trauma in the Western Austral-
ian School Dental Service. Com-
munity Dent Oral Epidemiol 
1988;16:294-8. 

19.  Ramos-Jorge ML, Peres MA, Trae-
bert J et al. Incidence of dental 
trauma among adolescents: a 
prospective cohort study. Dent 
Traumatol 2008;24:159-63. 

20.  Lam R. Epidemiology and out-
comes of traumatic dental injuries: 
a review of the literature. Aust 
Dent J 2016;61 (Supp 1):4-20. 

21.  Hedegård B, Stålhane I. A study 
of traumatised permanent teeth 
in children aged 7-15 years. Part 
1. Swed Dent J 1973;66:431-
5 0 . ( S ve n  Ta n d l a k  Ti d s k r. 
1973;66:431-52). 

22.  Ravn JJ, Rossen I. (Prevalence and 
distribution of traumatic dental in-
juries to the teeth of Copenhagen 
school children). Tandlægebladet 
1969;73:1-9. 

23. Skaare AB, Jacobsen I. Etiological 
factors related to dental injuries in 
Norwegians aged 7-18 years. Dent 
Traumatol 2003;19:304-8. 

24. Nicolau B, Marcenes W, Hardy 
R et al. A life-course approach to 
assess the relationship between 
social and psychological circum-
stances and gingival status in 
adolescents. J Clin Periodontol 
2003;30:1038-45.

25. Glendor U. Aetiology and risk fac-
tors related to traumatic dental in-
juries – a review of the literature. 
Dent Traumatol 2009;25:19-31.

26.  Hammarstrom L, Lindskog S. 
General morphological aspects of 

resorption of teeth and alveolar 
bone. Int Endod J 1985;18:93-108.

27.  Andreasen FM, Pedersen BV. 
Prognosis of luxated permanent 
teeth – the development of pulp 
necrosis. Endod Dent Traumatol 
1985;1:207-20.

28.  Rock WP, Grundy MC. The effect of 
luxation and subluxation upon the 
prognosis of traumatized incisor 
teeth. J Dent 1981;9:224-30.

29.  Andreasen JO. Luxation of per-
manent teeth due to trauma. A 
clinical and radiographic followup 
study of 189 injured teeth. Scand J 
Dent Res 1970;78:273-86. 

30.  Crona-Larsson G, Bjarnason S, 
Noren JG. Effect of luxation inju-
ries on permanent teeth. Endod 
Dent Traumatol 1991;7:199-206. 

31.  Oikarinen K, Gundlach KK, Pfeifer 
G. Late complications of luxation 
injuries to teeth. Endod Dent Trau-
matol 1987;3:296-303. 

32.  Ebeleseder KA, Santler G, Glock-
ner K et al. An analysis of 58 trau-
matically intruded and surgically 
extruded permanent teeth. Endod 
Dent Traumatol 2000;16:34-9.

33.  Kinirons MJ, Sutcliffe J. Traumati-
cally intruded permanent incisors: 
a study of treatment and outcome. 
Br Dent J 1991;170:144-6. 

34.  Chaushu S, Shapira J, Heling I et 
al. Emergency orthodontic treat-
ment after the traumatic intrusive 
luxation of maxillary incisors. 
Am J Orthod Dentofacial Orthop 
2004;126:162-72. 

35.  Andreasen JO, Bakland LK, An-
dreasen FM. Traumatic intru-
sion of permanent teeth. Part 2. 
A clinical study of the effect of 
preinjury and injury factors, such 
as sex, age, stage of root develop-
ment, tooth location, and extent 
of injury including number of 
intruded teeth on 140 intruded 
permanent teeth. Dent Traumatol 
2006;22:90-8.

36.  Al-Badri S, Kinirons M, Cole B et 
al. Factors affecting resorption in 
traumatically intruded permanent 
incisors in children. Dent Trauma-
tol 2002;18:73-6.

37.  Fuss Z, Tsesis I, Lin S. Root resorp-
tion – diagnosis, classification and 
treatment choices based on stim-
ulation factors. Dent Traumatol 
2003;19:175-82.

38.  Andreasen FM. Transient apical 
breakdown and its relation to color 
and sensibility changes after luxa-
tion injuries to teeth. Endod Dent 
Traumatol 1986;2:9-19.

39. Andreasen FM, Andreasen JO. 
Resorption and mineralization 
processes following root fracture 
of permanent incisors. Endod Dent 
Traumatol 1988;4:202-14. 

40.  Mavridou AM, Pyka G, Kerckhofs 
G et al. A novel multimodular 
methodology to investigate exter-
nal cervical tooth resorption. Int 
Endod J 2016;49:287-300.

41.  Malmgren B, Malmgren O. Rate 
of infraposition of reimplanted 
ankylosed incisors related to 
age and growth in children and 
adolescents. Dent Traumatol 
2002;18:28-36. 

42.  Bjorvatn K, Selvig KA, Klinge B. 
Effect of tetracycline and SnF2 
on root resorption in replanted 
incisors in dogs. Scand J Dent Res 
1989;97:477-82.

43.  Tsilingaridis G, Malmgren B, Skut-
berg C et al. The effect of topical 
treatment with doxycycline com-
pared to saline on 66 avulsed 
permanent teeth – a retrospective 
case-control study. Dent Trauma-
tol 2015;31:171-6. 

44.  Lustosa-Pereira A, Garcia RB, de 
Moraes IG et al. Evaluation of the 
topical effect of alendronate on 
the root surface of extracted and 
replanted teeth. Microscopic anal-
ysis on rats' teeth. Dent Traumatol 
2006;22:30-5. 

45.  Schjott M, Andreasen JO. Emdo-
gain does not prevent progressive 
root resorption after replantation 
of avulsed teeth: a clinical study. 
Dent Traumatol 2005;21:46-50.

46.  Malmgren B, Tsilingaridis G, 
Malmgren O. Long-term fol-
lowup of 103 ankylosed perma-
nent incisors surgically treated 
with decoronation – a retrospec-
tive cohort study. Dent Traumatol 
2015;31:184-9. 

47.  Andreasen J. Luxation Injuries. In: 
Andreasen J, ed. Traumatic Inju-
ries of the Teeth, 1st ed. Copenha-
gen: Munksgaard, 1972;141-92. 

48. Frank AL, Bakland LK. Nonendo-
dontic therapy for supraosseous 
extracanal invasive resorption. J 
Endod 1987;13:348-55. 

49.  Gold SI, Hasselgren G. Peripheral 
inflammatory root resorption. 
A review of the literature with 
case reports. J Clin Periodontol 
1992;19:523-34. 

50.  Trope M. Root resorption due to 
dental trauma. Endodontic Topic 
2002;1:79-100.

51.  Trope M. Root resorption of dental 
and traumatic origin: classification 

LITTERATUR

28

T  ∕  



based on etiology. Pract Periodon-
tics Aesthet Dent 1998;10:515-22. 

52.  Heithersay GS. Invasive cervical 
resorption: an analysis of poten-
tial predisposing factors. Quintes-
sence Int 1999;30:83-95. 

53.  Heithersay GS. Invasive cervical 
resorption following trauma. Aust 
Endod J 1999;25:79-85. 

54.  EUROPEAN SOCIETY OF ENDO-
DONTOLOGY. European Society 
of Endodontology position state-
ment: the use of CBCT in endodon-
tics. Int Endod J 2014;47:502-4.

55.  AMERICA ASSOCIATION OF 
ENDODONTISTS, AMERICAN 
ACADEMY OF ORAL & MAXILLO-
FACIAL RADIOLOGT. American 
Association of Endodontists and 

American Academy of Oral & Max-
illofacial Radiology joint position 
statement: use of cone beam com-
puted tomography in endodontics. 
J Endodont 2015;41:1393-6. 

56.  Patel S, Foschi F, Mannocci F et 
al. External cervical resorption: a 
three-dimensional classification. 
Int Endod J 2018;2:206-14. 

57.  Heithersay GS. Treatment of 
invasive cervical resorption: an 
analysis of results using topical 
application of trichloracetic acid, 
curettage, and restoration. Quin-
tessence Int 1999;30:96-110.

29  ∕  2018  ∕  122



videnskab & klinik    ∕   oversigtsartikel

Ortodontisk induceret 
inflammatorisk 
rodresorption

VARRO FAXÉN, specialtandlæge i ortodonti, Specialtandlægeuddannelsen i 
Ortodonti, Odontologisk Institut, Københavns Universitet 

LISELOTTE SONNESEN, professor MSO, leder af Specialtandlægeuddannelsen 
i Ortodonti, dr.odont., ph.d., specialtandlæge i ortodonti, Specialtandlæge-
uddannelsen i Ortodonti, Odontologisk Institut, Københavns Universitet

  Accepteret til publikation den 23. januar 2018

Tandlægebladet 2018;122;668-73

D OVER OKKLUSIONEN og tyggefunktionen 
har ortodontisk behandling positiv indvirk-
ning på psykosocial status, selvværd, livs-
kvalitet og social attraktivitet (1-6). Der er 
imidlertid uønskede bivirkninger, som kan 
relateres til ortodontisk behandling, såsom 
gingivitis (7), kridtcaries (“white spot lesi-
ons”) (8,9) halitose (10) og rodresorptio-
ner (11) (Fig. 1). 

Rodresorption kan i det store og hele inddeles i to hovedkate-
gorier: fysiologisk (primære tænder) og patologisk (permanente 
tænder) (12). Årsagen til patologisk rodresorption kan enten 
være intern (fra pulpa) eller ekstern (fra parodontalligamentet 
(PDL)) (13). Én type af ekstern resorption er inflammatorisk 
resorption, som kan være cervikal eller apikal. Mulige årsager 
til apikal inflammatorisk rodresorption kan være traumer, in-
fektion i pulpa, tumorer, nærliggende ektopisk tand, idiopatisk 
samt ortodontisk behandling (12). I denne oversigtsartikel be-
skrives rodresorption i forbindelse med ortodontisk behandling. 

GENNEMGANG AF FORELIGGENDE LITTERATUR
Der blev foretaget søgning på databaserne PubMed og Cochrane. 
Mesh-termerne “root resorption” og “orthodontics” blev anvendt. 
Artikler med lavt evidensniveau såsom kasuistikker blev eksklu-
deret, og referencelisterne i de systematiske oversigtsartikler, som 
blev fundet, blev gennemgået for at finde flere eventuelt relevante 
artikler, som ikke blev fundet i den oprindelige søgning. 

To af de oftest beskrevne teorier vedrørende tandflytning 
ved ortodontisk behandling er “pressure-tension” teorien (14) 
og “mechanostat”-teorien (15,16). Ifølge “Pressure-tension”- 

CA. EN TREDJEDEL AF ALLE BØRN OG UNGE i Skandina-
vien får ortodontisk behandling, som finansieres af 
det offentlige (landsting/kommuner). Hertil kommer 
ganske mange børn og voksne, som gennemgår en 
ortodontisk behandling og selv betaler. En af bivirk-
ningerne ved ortodontisk behandling er forekomst 
af rodresorptioner. Formålet med denne artikel er 
at belyse patogenese, prævalens og ætiologi for or-
todontisk induceret inflammatorisk rodresorption 
(OIIRR). Artiklen er baseret på en litteraturgennem-
gang af tidligere publikationer vedrørende rodre-
sorptioner efter ortodontisk behandling. OIIRR er 
en bivirkning til de vævsreaktioner, der resorberer 
en iskæmisk zone, som dannes omkring tandens 
rod (“hyaliniseret zone”) efter påvirkning med orto-
dontiske kræfter. Overkæbeincisiverne er den tand-
gruppe, der har størst risiko for at udvikle OIIRR. 
Forekomsten af små OIIRR uden klinisk betydning 
er 32-96 %. Forekomsten af alvorlig OIIRR er 1-5 
%. Ætiologien for OIIRR er kompleks og multifak-
toriel, og der findes mange prædisponerende fak-
torer såsom individuel modtagelighed og faktorer, 
som er relateret til den ortodontiske behandling. 
Ved ortodontisk behandling er det derfor vigtigt at 
være opmærksom på patientens anamnestiske og 
diagnostiske oplysninger og at have forståelse for, 
hvordan den ortodontiske behandlingsprocedure 
kan optimeres for at reducere risikoen for alvorlige 
rodresorptioner. U
EMNEORD Orthodontics  |  root resorption  |  pathogenesis  |  

prevalence | etiology
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teorien komprimeres PDL på tryksiden (mod kraftens retning) 
og strækkes på spændingssiden (modsat side), når man applice-
rer en kraft mod en tand. Dette fører efterhånden til osteokla-
stisk resorption af knogle på tryksiden og osteoblastisk appo-
sition af nyt knoglevæv på spændingssiden (14,17). Resultatet 
er ortodontisk tandbevægelse mod kraften. “Mechanostat”-te-
orien adskiller sig initialt ved at være baseret på knoglevævets 
remodellering. Med paralleller til ortopædisk tankegang siger 
teorien, at der ved anvendelse af svage kræfter sker en stimula-
tion af knogleremodelleringen, således at resorptionen er større 
end appositionen. Med stigende kraftanvendelse øges remo-
delleringen, og efterhånden som kraften passerer det neutrale 
punkt for apposition/resorption, dannes der mere knogle (16). 

Når man udsætter en tand for en svag kraft i en bestemt 
retning, initierer man en remodellering af knoglen, og man får 
en såkaldt overfladeresorption af knoglen (15). Når man ap-
plicerer større kraft, resulterer det i et stort tryk på PDL-vævet 
på tryksiden, og dermed reduceres blodtilførslen til vævet. Ved 
utilstrækkelig blodtilførsel til PDL opstår iskæmi og en steril 
nekrose af vævet, og der dannes et glasagtigt væv, som kaldes 
“den hyaliniserede zone” (18). For at flytte tanden er det der-

for nødvendigt at resorbere både knoglen og den hyaliniserede 
zone. Mononukleære makrofag- eller fibroblastlignende celler 
resorberer den hyaliniserede zone. Osteoklaster fra knoglemar-
ven i nærheden af den hyaliniserede zone resorberer knoglen op 
til den hyaliniserede zone (19-21). Denne type knogleresorp-
tion kaldes underminerende resorption og resulterer i nedsat 
bevægelighed af tanden. Det er karakteristisk for denne type af 
knogleresorption, at den tand, der skal flyttes, “springer” ind i 
den nye position i stedet for at bevæges kontinuerligt (19-21). 
Det er bl.a. under denne proces, at der kan opstå rodresorption 
i forbindelse med ortodontisk behandling. I denne litteratur-
gennemgang vil definition, patogenese, forekomst og ætiologi 
for rodresorption i forbindelse med ortodontisk behandling 
blive gennemgået. 

DEFINITION
I litteraturen optræder forskellige forkortelser for rodresorp-
tion som følge af ortodontisk behandling: “EARR” (“External 
Apical Root Resorption”), “OIIRR” (Orthodontically Induced 
Inflammatory Root Resorption) eller bare RR (Root Resorp-
tion). Alle kardinalsymptomer på inflammation er til stede 

Ortodontisk induceret inflammatorisk rodresorption

Fig. 1. Før A og efter B behandling (billeder udlånt fra Specialtandlægeuddan nelsen i Ortodonti, Københavns Universitet).

Fig. 1. Before A and after B treatment (X-rays courtesy of Specialtandlægeuddannelsen, University of Copenhagen).

A B
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ringer herpå kan bero på stærkt torque af rødderne (36), store 
rodbevægelser pga. stort horisontalt overbid (38), intrusion ved 
dybt bid (40) samt tidligere resorption fx pga. traumer (32). 

De fleste undersøgelser anvender graduerede indices til 
måling af OIIRR. Mindre og moderate resorptioner angives at 
være meget hyppige eller næsten uundgåelige (32-96 %), men 
næppe klinisk relevante (32,36,39,40). Alvorlig resorption i 
forbindelse med ortodontisk behandling rammer 1-5 % af de 
undersøgte tænder (11,32,40).

I nogle studier har man målt OIIRR i millimeter i stedet for 
at anvende et index. I disse undersøgelser finder man resorp-
tioner på mindre end 2,5 mm i gennemsnit efter ortodontisk 
behandling med fast apparatur (35,37,38,41).

ÆTIOLOGI
Ætiologien bag OIIRR er kompleks og multifaktoriel. Der fin-
des flere prædisponerende faktorer for OIIRR, nogle beror på 
individuel modtagelighed, herunder generelle sygdomme og 
afvigelser i dentition, okklusion og funktion, medens andre er 
induceret af ortodontisk behandling, herunder størrelsen og 
retningen på den anvendte kraft samt typen af behandling og 
apparatur. Genetiske faktorer spiller også en rolle i udvikling 
af rodresorption (40).

Generelle sygdomme 
En del sygdomme har vist sig at forøge risikoen for at ud-
vikle OIIRR.

Ektodermal dysplasi: Syndrom med afvigelser i ektoderma-
le væv under fosterudviklingen, som rammer hår, negle, hud, 
svedkirtler og tænder (42). Ektodermal dysplasi påvirker også 
ektoderm i PDL nærmest tanden (periroot sheet) (42).

Tuberøs sklerose: En sjælden multisystemisk genetisk syg-
dom, som fører til dannelse af benigne tumorer i vitale orga-
ner som hjerne, nyrer, hjerte, øjne, lunger og hud på grund af 
ektodermale abnormiteter (42).

Osteogenesis imperfecta: Genetisk lidelse, som skyldes en 
mutation i generne for kollagen (42). Sygdommen rammer ikke 
kun knoglerne, men er snarere en generel mesenkymal udvik-
lingsforstyrrelse, som også påvirker andre mesenkymale væv 
såsom dentin og periroot sheet i PDL (42).

Pagets sygdom: Fejludvikling og misdannelse af enkelte 
knogler. Symptomerne er smerte samt frakturer og artritis i 
leddene (42).

Afvigelser i dentition
Der har været rapporteret om en del dentale faktorer, som kan 
føre til forøget risiko for OIIRR. 

Tidligere rodresorption inden den ortodontiske behandling 
har stor betydning for udvikling af OIIRR. Tænder med tegn på 
rodresorption inden ortodontisk behandling, uanset årsagen 
hertil, udvikler mere OIIRR end intakte tænder under orto-
dontisk behandling (43).

Ektopiske hjørnetænder i overkæben (35,41,44,45) og age-
nesier (11,44) er signifikant korrelerede med højere risiko 
for OIIRR. 

under tandflytning og tandresorption: “rubor” (rødme), “ca-
lor” (varme), “tumor” (hævelse), “dolor” (smerte) og “functio 
laesa” (nedsat funktion). Disse tegn er histologiske; men der 
er ingen kliniske symptomer, og rodresorption opdages typisk 
via røntgenoptagelse (25). Inflammation er nødvendig for at 
opnå flytning af tænder og en vigtig faktor ved rodresorption. 
Derfor anvender vi den mere relevante betegnelse “OIIRR” i 
denne artikel (25).

PATOGENESE 
Selv med anvendelse af meget svage kræfter er det praktisk ta-
get umuligt at undgå dannelsen af en hyaliniseret zone i PDL 
under tandflytningen (18) Når den hyaliniserede zone resor-
beres, kan tandens tilstødende cement også blive angrebet af 
differentierede klastlignende celler (19-24). Eftersom cement 
er et remodellerbart væv (via cementoklaster og cementobla-
ster), vil der blive dannet ny cement, når angrebet er overstået. 
Hvis angrebet på cementen fortsætter, fx på grund af konti-
nuerlige stærke kræfter, vil resorptionen fortsætte ind i denti-
nen. Dette kan føre til, at “øer” af cement og dentin løsner sig 
fra apex. Eftersom dentin ikke kan gendannes (eksternt fra), 
bliver resultatet apikal forkortning af roden. Ny sekundær ce-
ment vil blive dannet omkring den afkortede rod, og resorpti-
onsprocessen stopper, når rødderne ikke længere udsættes for 
ortodontiske kræfter. Det er også påvist, at pauser under den 
aktive behandling kan mindske risikoen for fortsatte resorptio-
ner (32). Ankylose forekommer sædvanligvis ikke efter OIIRR 
(25-30). Med den beskrevne patogenese kan OIIRR histologisk 
inddeles i tre grader (13,25):

Cementresorption med remodellering (også kaldet overfla-
disk resorption): På dette niveau påvirkes det yderste cement-
lag af resorptionen, og processen er stadig reversibel. Når sti-
muli ophører, kan de resorberede cementlag regenereres fuld-
stændigt. Processen minder om remodellering af trabekulær 
knogle (31).

Dentinresorption med reparation (også kaldet dyb resorp-
tion): På dette niveau resorberes cementlaget, og resorptions-
processen har netop nået de yderste lag af dentinen. Repara-
tionen sker med cementmateriale. Formen på den reparerede 
rod kan være identisk med eller afvigende fra den oprindelige 
form (13,25).

Cirkumferent apikal rodresorption: Afkortning af roden er 
tydelig, og resorptionen er tredimensionel. Der sker ingen rege-
neration, eftersom resorptionen har bredt sig ud over cement-
laget. Skarpe kanter kan dog med tiden gradvis udglattes, og 
der kan forekomme overfladereparation i cementlaget (13,25). 
Den faktiske rodafkortning kan inddeles i flere grader efter 
rodlængden, og der findes flere indices til at angive afkortnin-
gen; det mest anvendte indeks blev første gang præsenteret af 
Levander og Malmgren (32). 

PRÆVALENS 
Der er stærk evidens i litteraturen for, at overkæbeincisiver er 
den tandgruppe, som har størst risiko for at udvikle OIIRR, og at 
underkæbeincisiverne har næsthøjest risiko (11,33-38). Forkla-
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klinisk relevans
Vi lever i en tid og en del af verden, hvor en relativt stor 
andel af befolkningen får foretaget ortodontisk behand-
ling. Fordelene ved ortodontisk behandling er forbedring af 
okklusionen og tyggefunktionen samt patientens selvværd, 
medens ulemperne kan være forøget risiko for caries samt 
udvikling af rodresorptioner. Ætiologien for rodresorption 
i forbindelse med ortodontisk behandling er kompleks og 
multifaktoriel. Det er derfor vigtigt at være opmærksom 
på anamnestiske og diagnostiske oplysninger samt have 
forståelse for, hvordan den ortodontiske behandlingspro-
cedure kan optimeres for at reducere risikoen for alvorlige 
rodresorptioner.

Sammenhæng mellem OIIRR og rodmorfologi er undersøgt 
i litteraturen. Studier har vist, at tænder med afvigende rod-
morfologi har større risiko for at udvikle OIIRR (32,38). I lit-
teraturen er den afvigende rodmorfologi blevet beskrevet på 
flere måder: “små rødder, gracile rødder, rødder med apikal 
afbøjning, stumpe rødder, eroderede rødder, spidse rødder, af-
vigende rødder, flaskeformede rødder, pipetteformede rødder 
og mikrodontiske/taptænder”. Andre undersøgelser (39,46) 
har imidlertid fundet, at tænder med afvigende rodmorfologi 
ikke havde forøget risiko for at udvikle OIIRR. Short root ano-
maly (SRA) er en betegnelse for tænder med abnormt korte og 
stumpe rødder (44). Ætiologien bag de korte rødder er ana-
tomisk og har ikke sammenhæng med eventuel tidligere rod-
resorption (44). Tænder med SRA har i nogle undersøgelser 
udvist klar tendens til at udvikle OIIRR under ortodontisk be-
handling (33,44); men der er også beskrivelser af det modsatte: 
jo længere rødder, desto større risiko for rodresorption (47). 

Traumer er en faktor, som tidligere er blevet undersøgt i lit-
teraturen. En del studier har fundet, at tidligere traumer bidra-
ger signifikant til OIIRR (35,41), medens andre studier ikke har 
kunnet påvise nogen sammenhæng mellem tidligere traumer 
og OIIRR (39,40). Dog er tænder, der har været udsat for trau-
mer med tegn på rodresorption inden ortodontisk behandling, 
mere tilbøjelige til at udvikle OIIRR under behandlingen (32). 
Det kan være nyttigt at følge tænder, som tidligere har været 
udsat for traumer, tættere under aktiv ortodontisk behandling, 
ligesom det bør overvejes at holde pauser i den aktive behand-
ling eller eventuelt afslutte behandlingen tidligere end planlagt, 
hvis man har mistanke om alvorlige resorptioner. 

Endodontisk behandlede tænder har vist sig at være min-
dre disponerede for at udvikle OIIRR end vitale tænder (47).

Okklusion og funktion
En undersøgelse (36) har vist, at patienter med Angle klasse III-
okklusioner har en signifikant højere risiko for at udvikle OIIRR 
sammenlignet med Angle klasse I-patienter. Dette, antog man, 
beroede på de proklinerede overkæbeincisiver, som kompen-
serede for Angle klasse III-kæberelationen. Man mente, at rød-
derne på overkæbeincisiverne havde tæt relation til den palati-
nale kortikale knogle i maksillens alveolarproces og derfor kom 
i kontakt med dette væv under den ortodontiske behandling. 

Størrelsen på det horisontale overbid har vist sig at have sig-
nifikant effekt på OIIRR (38, 39). Jo større overbid, desto større 
risiko for OIIRR på grund af større afstand for tandflytningen.

Det har vist sig, at frontalt åbent bid er en risikofaktor for 
udvikling af OIIRR under ortodontisk behandling (33). En an-
den undersøgelse (48) viste en signifikant højere grad af OI-
IRR hos patienter, der bed negle under ortodontisk behandling, 
sammenlignet med en kontrolgruppe uden denne dysfunktion. 
Man antog, at årsagen hertil var en kombination af ortodontiske 
kræfter og bidkræfter, som havde en uhensigtsmæssig effekt 
på PDL (såkaldt “jiggling effect”). Andre studier (35,49) viste, 
at læbe-/tungedysfunktion og langvarig fingersutning bidrog 
til større risiko for OIIRR. Også i dette tilfælde antog man, at 
årsagen var en “jiggling effect” (35).

Kraftens størrelse ved tandflytning
Der er stærk evidens for, at anvendelse af stærke kræfter under 
den ortodontiske behandling fører til signifikant forøget OI-
IRR, eftersom chancerne for reparation i PDL mindskes (50). 
Endvidere har undersøgelser vist, at både incidens og svær-
hedsgrad af OIIRR er signifikant afhængig af den ortodontiske 
behandlingstid (35,39). Der er dog også studier, som ikke 

Kraftretning

Fig. 2. Illustration af tryk på parodontalligament (PDL) (rød markering) ved 
parallelforskydning (blå pil) kontra intrusion (grøn pil).

Fig. 2. Illustration of pressure on the periodontal ligament (PDL) in parallel 
movement (blue arrow) versus intrusion (green arrow).

33  ∕  2018  ∕  122



videnskab & klinik    ∕   oversigtsartikel

har kunnet vise nogen sammenhæng mellem behandlingstid 
og OIIRR (11,41). 

Kraftens retning ved tandflytning
Retningen af tandbevægelsen påvirker også udviklingen af OI-
IRR. Intrusion af tænder har vist sig at have kraftig indflydelse 
på OIIRR, eftersom kompressionsområdet i PDL er lille og kon-
centreret om tandens apex i modsætning til parallelforskyd-
ning, hvor kraften ligger på et meget større område på roden 
(Fig. 2) (51). Stærkt torque på overkæbeincisivernes rødder, 
som kan bringe apex i kontakt med palatinal kortikal knogle, 
kan også føre til forøget OIIRR (36). 

Behandlingstyper og apparatur
Det har også vist sig, at patienter i tofasebehandling (forbe-
handling med aftageligt apparatur efterfulgt af fast apparatur) 
har signifikant mindre OIIRR end patienter, der behandles i én 
behandlingsfase (kun fast apparatur) (11,41).

Der har været rapporteret, at ortodontiske behandlinger, 
som indebærer ekstraktion af permanente tænder, har mere 
OIIRR end behandlinger uden ekstraktioner (38). Man formo-
dede, at årsagen var forlænget behandlingstid og/eller større 
afstand for tandflytning i tilfælde med ekstraktion. Også andre 
studier har påvist signifikante korrelationer mellem størrelsen 
på tandflytningen og OIIRR (43,49).

Anvendelse af selvligerende bracketsystemer kontra kon-
ventionelle brackets har ikke vist nogen forskel i OIIRR (52).

Sammenfattende har tidligere studier vist, at flere faktorer 
øger risikoen for OIIRR: fx almensygdomme, som påvirker me-

senkymale og ektodermale væv i tænder og PDL, afvigelser i 
dentitionen, såsom tidligere rodresorption inden ortodontisk 
behandling, ektopiske hjørnetænder i overkæben samt agene-
sier. Størrelsen på det horisontale overbid og forskellige typer af 
dysfunktion har også kunnet associeres til OIIRR. Behandlings-
faktorer, som er stærkt associerede med OIIRR, er applicering 
af stærke kræfter og retningen på tandflytningen (intrusion og 
kraftigt rodtorque). Ved ortodontisk behandling er det derfor 
vigtigt at være opmærksom på anamnestiske oplysninger og 
diagnostiske fund samt have forståelse for, hvordan den orto-
dontiske behandlingsprocedure kan optimeres for at begrænse 
risikoen for alvorlige rodresorptioner.

KONKLUSION 
Rodresorptioner i forbindelse med ortodontisk behandling er 
en multifaktoriel proces, som er afhængig af såvel individuel 
modtagelighed som behandlingsorienterede faktorer. En del 
tidligere undersøgelser vedrørende risikofaktorer for OIIRR 
har givet delvis modstridende resultater. Der er dog evidens 
for en række risikofaktorers indflydelse på OIIRR, fx almen-
sygdomme, som påvirker mesenkymale og ektodermale væv i 
tænder og PDL, forekomst af rodresorption inden ortodontisk 
behandling, ektopiske hjørnetænder i overkæben, forekomst af 
agenesier, stort horisontalt overbid samt behandlingsinduce-
rede faktorer såsom applicering af tunge kræfter og retningen 
på tandflytningen: frem for alt intrusion. Beskedne rodresorp-
tioner i forbindelse med ortodontisk behandling er mere eller 
mindre uundgåelige og rammer hyppigst incisiverne. 

ORTHODONTIC INDUCED INFLAMMATORY ROOT 
RESORPTION
About one third of children and young adults in Scandinavia 
receive orthodontic treatment fully financed by the coun-
ties/municipal health services. In addition, many children 
and adults receive self-financed orthodontic treatment. A 
side effect of orthodontic treatment is the occurrence of root 
resorptions. The aim of this article is to describe pathogen-
esis, prevalence and aetiology of orthodontically induced in-
flammatory root resorption (OIIRR). This article is based on 
a literature review of studies regarding root resorption after 
orthodontic treatment. OIIRR is a side effect of tissue response 

in order to resorb an ischemic zone formed around the root of 
the tooth (“hyalinized zone”), initiated by orthodontic forces. 
Upper incisors have the highest risk of developing OIIRR. The 
presence of minor, clinically irrelevant, OIIRR is 32-96%. The 
occurrence of severe OIIRR is 1-5%. The aetiology is complex 
and multifactorial and there are many predisposing factors 
for OIIRR such as individual susceptibility and factors induced 
by orthodontic treatment. During orthodontic treatment, it is 
therefore important to pay attention to the anamnesis and 
diagnostics of the patient, as well as understanding how the 
orthodontic treatment procedure should be optimized in order 
to reduce the risk of severe root resorptions.
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ER EKSISTERER TALRIGE STUDIER af serier  
af tilfælde af patologiske forandringer i kæ-
berne, fx kæbecyster og odontogene tumo-
rer, herunder omfattende de radiologiske 
karakteristika. Det er imidlertid overra-
skende få af dem, der har opgjort forekom-
sten af rodresorption. Som eksempel fand-
tes i en systematisk oversigt omhandlende 
den ortokeratiniserede odontogene cyste 

11 artikler med serier af i alt 187 tilfælde (1). I kun ét studie 
omfattende fem tilfælde var rodresorption registreret (2). I 12 
artikler med serier af tilfælde af ossificerende fibrom gav kun 
tre studier mulighed for at fastlægge frekvensen af rodresorp-
tion. Angivelser i lærebøger bygger således ofte på et spinkelt 
grundlag og forfatternes personlige erfaringer mere end på 
evidensbaseret viden. De angivne resorptionstilbøjeligheder i 
Tabel 1 og 2 bygger således for mange af forandringernes ved-
kommende på relativt få studier og få tilfælde, primært analyser 
af serier af tilfælde fra en eller flere institutioner.

Rodresorptioner ved patologiske forandringer i kæberne er 
ofte relativt overfladiske eksterne resorptioner (Fig. 1), men 
kan også være dybere resorptioner (Fig. 2). Resorptionsmeka-
nismen ved patologiske forandringer i kæberne kan til dels sam-
menlignes med mekanismen i forbindelse med ortodontisk be-
handling, idet trykpåvirkningen fra den voksende patologiske 
forandring fører til uddifferentiering af hårdtvævsnedbrydende 
celler fra den påvirkede parodontalmembran. Det er imidler-
tid også påvist, at flere af de patologiske forandringer selv kan 
inducere uddifferentiering af hårdtvævsnedbrydende celler. 
Der er tidligere publiceret en oversigtsartikel i Tandlægebladet, 
hvor nogle af de signalveje, der styrer resorption af knogle og 
tandsubstans gennemgås (4). Forenklet er en væsentlig signal-
vej relateret til en receptor (receptor activator of nuclear factor 
kappaB; RANK) på mesenkymale forstadier til hårdtvævsned-
brydende celler, der ved binding af et signalmolekyle (receptor 

Tandresorptioner har mange ætiologisk og pato-
genetisk forskellige årsager, hvoraf der forsknings-
mæssigt primært er fokuseret på de fysiologisk, 
traumatisk, inflammatorisk og ortodontisk betingede 
samt de idiopatiske. Rodresorptioner forårsaget af 
cyster, tumorer og andre patologiske forandringer i 
kæberne indgår sædvanligvis i lærebøgers beskrivel-
ser af de enkelte forandringers klinisk-radiologiske 
billede, men baseret på denne artikels gennemgang 
af litteraturen synes oplysningerne i mange tilfælde 
at bygge på relativt få solide systematiske studier. I 
denne artikel gives en oversigt over tilbøjeligheden 
til rodresorption ved patologiske tilstande i kæberne, 
primært baseret på analyser af serier af tilfælde fra 
en eller flere institutioner.
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jaw diseases
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activator of nuclear factor kappaB ligand; RANKL) fører til mod-
ning af cellerne til osteoklaster/odontoklaster. Osteoprotegerin 
(OPG) kan dog hæmme denne signalvej ved at bindes til RANKL 
og dermed hindre modningen til osteoklaster/odontoklaster. 
RANKL og OPG er påvist i flere patolgiske kæbeforandringer (se 
senere), der således synes at kunne medvirke ved nedbrydning 
af såvel knogle som tænder.

I denne oversigt fokuseres især på non-inflammatoriske pa-
tologiske kæbeforandringers potentiale til rodresorption. Med-
mindre andet anføres, henviser rodresorption til radiologisk 
erkendelige forandringer.

KÆBECYSTER
Kæbecysterne vokser generelt langsomt, og den almindelige 
opfattelse er, at de har større tendens til at displacere tænder 
end til at resorbere tandrødder. Rodresorptioner ses imidlertid 

ikke sjældent ved nogle cystetyper, herunder den radikulære 
cyste, hvor en stor del af resorptionerne dog er af en størrel-
se, der kun kan erkendes ved histologisk undersøgelse af tæn-
derne (Tabel 1). Noget tilsvarende gør sig muligvis gældende 
for andre kæbeforandringer, men kun tænder relateret til de 
inflammatorisk betingede periapikale forandringer er i større 
målestok undersøgt histologisk. To af de odontogene cyster må 
betegnes som aggressive med en væsentlig recidivtendens til 
følge, nemlig keratocysten (Fig. 3) og den glandulære odonto-
gene cyste, men det er den follikulære cyste, der hyppigst giver 
anledning til rodresorptioner (Fig. 4) (Tabel 1). Det skal dog 
anføres, at især keratocyster, men også glandulære odontogene 
cyster kan være lokaliseret uden kontakt med tandrødder, hvil-
ket vanskeliggør fastlæggelsen af en sandsynlig resorptionstil-
bøjelighed for disse cyster, idet relationen til tandrødder ofte 
ikke er oplyst i opgørelserne.

Forkalkende epitelial odontogen tumor  
(”Pindborg tumor”)

Fig. 1. Mikrofotos af tumor i højre side af mandiblen hos 40-årig mand. Nedadtil 
ses en retineret molar displaceret til basis mandibulae. Opadtil rødderne af præ-
molarerne. Kæbestykket er totalt infiltreret af tumorvæv (lyse områder) med fork-
alkninger (mørkerøde områder). Der ses endvidere resterende knogletrabekler 
(lyserøde). Bemærk det ovale tumorområde i kontakt med første præmolars api-
kale distalflade. I højere forstørrelse ses tumor at have infiltreret parodontalmem-
branen, og der ses resorption af roden i området. Normal parodontalmembran til 
højre opadtil og til venstre nedadtil. Resorptionen er superficiel, men inddrager 
dog det yderste af dentinen. (Fra daværende Kæbekirurgisk Afd., Rigshospitalet, 
Pindborgs samling, Tandlægeskolen) (3).
Fig. 1. Photomicrographs of calcifying epithelial odontogenic tumour in right 
side of the mandible. An impacted molar tooth has been displaced to the lower 
part of the mandible. Roots of the premolars are seen in the upper part. Higher 
magnification shows resorption of the distal part of the first premolar extending 
into the dentin.
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Dyb ekstern resorption

Fig. 2. Mikrofoto fra den midterste del af roden på en præmolar. Resorptionen 
er forårsaget af et odontogent fibrom i regionen. Der ses resorption (R) ind til 
pulpa (P). Bemærk resorptionslakunerne i dentinen, der nærmest danner et 
guirlandemønster nedadtil i billedet.
Fig. 2. Photomicrograph from the midle part of the root of a premolar. The 
resorption is caused by an odontogenic fibroma in the region. The resorption (R) 
extends into the pulp (P).
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Kæbetumorernes rodresorption

Odontogene inflammatoriske cyster Rodresorption Referencer Antal/total

   Radikulær cyste + 5, 7 6/33*)

   Inflammatoriske kollaterale cyster - 6

Udviklingsbetingede odontogene og non-odontogene cyster

   Follikulær cyste +++ 7 11/20

   Odontogen keratocyste + 7-10 35/245

   Lateral periodontal cyste - 11

   Glandulær odontogen cyste + 12-13 19/145

   Forkalkende odontogen cyste ++ 14-16 7/20

   Ortokeratiniseret odontogen cyste - 2 0/4

   Nasopalatinal cyste ++ 7 4/11

- stort set aldrig, + mindre hyppigt (< 25 %), ++ hyppigt (25-50 %), +++ meget hyppigt (> 50 %)
*) +++ ved histologisk undersøgelse (inkluderer meget små resorptioner)

Tabel 1. Kæbecysternes tilbøjelighed til rodresorption.
Table 1. Jaw cysts’ tendency to root resorption.

Inflammatoriske kollaterale cyster og den laterale perio-
dontale cyste giver sædvanligvis ikke anledning til rodresorp-
tioner. Førstnævnte optræder især disto-bukkalt i relation til 
tandkronen på vitale helt eller delvist erupterede 3.-molarer 

Follikulær cyste

Fig. 4. Røntgenbillede af retineret 3+ med follikulær cyste og relateret hertil 
resorption af roden på 2+ og muligvis 03+ (fysiologisk resorption?). (Tand-, 
Mund- og Kæbekirurgi,  
Tandlægeskolen, København).
Fig. 4. Radiograph of impacted  
13 with dentigerous cyst causing resorption of the root of 12.

i underkæben (17). I denne lokalisation er mulighederne for 
rodresorption begrænset til den involverede tands egne rød-
der, hvilket sjældent ses. Den laterale periodontale cyste er 
beliggende mellem to tænders rødder, hyppigst præmolarer 

Keratocyste

Fig. 3. Røntgenbillede af multilokulær keratocyste i højre side af corpus og 
ramus mandibulae hos 55-årig kvinde. Der ses resorption af rødderne på 7,6-. 
(Specialtandlæge Søren A.C. Krarup, Kæbekirurgisk Klinik, København).
Fig. 3. Radiograph of multilocular keratocyst occupying the left mandibular 
corpus and ramus. The roots of 47 and 46 are resorbed.
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klinisk relevans
Rodresorptioner ved patologiske tilstande i kæberne er 
hyppigt forekommende. Det drejer sig om eksterne resorp-
tioner, der i mange tilfælde er små og uden klinisk betyd-
ning, men i nogle tilfælde har konsekvenser for muligheden 
for at bevare den resorberede tand. Kæbeforandringers 
tilbøjelighed til rodresorption kædes ofte sammen med for-
andringernes aggressivitet, men flere traditionelt set lidet 
aggressive forandringer kan også forårsage rodresorption. 
I diagnostisk henseende er det vigtigt at være klar over, at 
visse forandringer kan præsentere rodresorptioner, der ra-
diologisk bør give mistanke om malignitet, at en enkelt for-
andring altid forårsager rodresorption, og at enkelte stort 
set aldrig gør det. Tandlæger bør derfor have overblik over 
kæbeforandringers tilbøjelighed til at foranledige rodre-
sorption i forbindelse med differentialdiagnostik af patolo-
giske tilstande i kæberne.

i underkæben, hvorfor rodresorption er en oplagt mulighed. 
Dens vækstpotentiale er imidlertid lille, cysten bliver sjældent 
over 1 cm i diameter, og sædvanligvis kan der erkendes intakt 
parodontalmembran på de tilstødende tænder. Den laterale 
periodontale cyste synes således at respektere lamina dura, 
hvorfor resorptioner ikke ses. Andre cyster med en tilsvarende 
lokalisation, fx keratocyster og forkalkende odontogene cyster, 
kan derimod give anledning til rodresorption (Fig. 5). 

De øvrige cyster har alle et vist potentiale til rodresorption. 
Som tidligere nævnt kan dette muligvis forklares ved trykpå-
virkningen på tændernes parodontalmembran, men for nogle 
cystetyper (radikulær cyste, keratocyste, forkalkende odonto-
gen cyste og follikulær cyste er undersøgt) er det påvist med 
immunhistokemi, at såvel epitelet som bindevævskomponen-
ten udtrykker RANKL og OPG, der henholdesvis stimulerer og 
hæmmer knogle- og tandresorption (19-23). Cysternes egne 
vævskomponenter må således formodes at kunne regulere rod-
resorption gennem kendte signalveje. 

BENIGNE ODONTOGENE TUMORER
En af de odontogene tumorer forårsager altid rodresorption 
( Tabel 2), nemlig cementoblastomet, der definitionsmæssigt sid-
der fast på en tandrod, som tumor delvist har resorberet og ”er-
stattet” med cementlignende hårdtvæv (42) (Fig. 6). ”Squamous 
odontogenic tumor” giver sjældent anledning til rodresorption.

Af de øvrige tumorer er det ikke overraskende, at amelo-
blastom (Fig. 7), forkalkende epitelial odontogen tumor (Fig. 
1), odontogent fibrom og myksom (Fig. 8) er de tumorer, der 
hyppigst giver anledning til rodresorptioner, idet disse tumorer 
i en del tilfælde har et aggressivt vækstmønster.

Overraskende er det imidlertid, at i en analyse af 272 adenoma-
toide odontogene tumorer, hvor tilstedeværelse eller fravær af 
rodresorption kunne vurderes i 93 tilfælde, fandtes rodresorption 
i 19% af tilfældene (31). Denne tumor anses for langsomt voksen-
de og anses af nogle snarere at være et hamartom end en neoplasi. 
Det kan dog ikke udelukkes, at der er tale om publikations-bias, 
idet der kunne være en tendens til at offentliggøre tilfælde med 
rodresorption i forbindelse med en tumor, der generelt anses for 
meget lidt aggressiv, ligesom det er ukendt hvor mange, eller få, 
af de resterende 179 tilfælde, der viste rodresorption.

Komplekst og sammensat odontom giver sjældent anled-
ning til rodresorption, men hvis de forekommer associeret med 
forkalkende odontogen cyste, hvilket ikke er sjældent, er der 
nogen recidivtendens og tendens til rodresorption. Vedrørende 
odontom skal det også nævnes, at ameloblastisk fibro-dentinom 
og ameloblastisk fibro-odontom, der i den nye WHO-klassifi-
kation er udeladt som selvstændige diagnoser og er omfattet 
af betegnelsen odontom, har en større tendens til at resorbe-
re tandrødder end komplekst og sammensat odontom (36). 
Dette er ikke så overraskende, idet ameloblastisk fibrom-den-
tinom og ameloblastisk fibro-odontom indeholder en kompo-
nent af ameloblastisk fibrom (17), som har en højere tendens 
til  rodresorption end komplekst og sammensat odontom.

Forkalkende odontogen cyste

Fig. 5. Røntgenbillede af forkalkende odontogen cyste mellem rødderne på to 
underkæbeincisiver med mindre resorptioner hos 41-årig kvinde.  
Den laterale periodontale cyste er også lokaliseret mellem rødderne på to 
tænder, men vil meget sjældent forårsage resorption. (Pindborgs samling fra 
privat praksis) (18).
Fig. 5. Radiograph of calcifying odontogenic cyst between the roots of lower jaw 
incisive teeth with minor resorptions.
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Kæbetumorernes rodresorption

Odontogene epiteliale Rodresorption Referencer Antal/total

   Ameloblastom ++ 7,24-25 49/131

   Unicystisk ameloblastom +++ 26-27 44/59

   Squamous odontogenic tumor - 28

   Forkalkende epitelial odontogen tumor + 29-30 35/99

   Adenomatoid odontogen tumor + 31 18/93

Odontogene blandede epiteliale og mesenkymale

   Ameloblastisk fibrom + 32 14/77

   Primordial odontogen tumor ++ 33-35 3/8

   Odontom +*) 36-37 39/194 *)

   Dentinogenic ghost cell tumor + 38 8/45

Odontogene mesenkymale

   Odontogent fibrom ++ 39 13/51

   Odontogent myksom/myksofibrom ++ 40-41 17/51

   Cementoblastom Altid 42

   Cemento-ossificerende fibrom + 43-45 16/102

- stort set aldrig, + mindre hyppigt (< 25 %), ++ hyppigt (25 – 50 %), +++ meget hyppigt (> 50 %)
*) Komplekse og sammensatte odontomer meget sjældent rodresorption (37). Ameloblastiske fibro-dentinomer og -odontomer hyppigere (36).

Tabel 2. Benigne odontogene og non-odontogene tumorers tilbøjelighed til rodresorption.
Table 2. Benign odontogenic tumors’ tendency to root resorption.

Ameloblastom

Fig. 7. Røntgenbillede af multilokulært ameloblastom i præmolar-molarområdet 
i højre side af underkæben hos 25-årig kvinde. Tumor har forårsaget resorptio-
ner af rødderne på 6- og 5-. (Fra daværende Kæbekirurgisk Afd., Rigshospitalet, 
Pindborgs samling, Tandlægeskolen). 
Fig. 7. Radiograph of multilocular ameloblastoma in right mandible. Resorptions 
are seen at the roots of 46 and 45.

Cementoblastom

Fig. 6. Røntgenbillede af cementoblastom på 7-. Cementoblastomet er fusio-
neret med roden, som tumor har resorberet. Mikrofoto af en anden tilsvarende 
tumor, der tydeligt viser, at tumor er fusioneret med den resorberede tandrod. 
(Tandlægeskolen, København).
Fig. 6. Radiograph of cementoblastoma attached to resorbed roots of 47. Pho-
tomicrograph of another cementoblastoma showing fusion of the tumor and the 
resorbed tooth roots.
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Det er interessant, at det unicystiske ameloblastom har stort 
set samme, måske større, tilbøjelighed til rodresorption som det 
konventionelle ameloblastom. Dette i lyset af, at det unicystiske 
ameloblastom regnes for væsentligt mindre aggressivt end det 
konventionelle ameloblastom.

Ameloblastom, forkalkende epitelial odontogen tumor, 
odontogent myksom og ameloblastisk fibrom er påvist at 
udtrykke RANK, RANKL og OPG med immunhistokemi (20-
21,23). I ameloblastomer og kulturer af ameloblastomceller er 
tilsvarende påvist med immunhistokemi, RT-PCR og andre mo-
lekylærbiologiske metoder (46-48). Dyrkning af knoglemarvs-
deriverede monocyt-/makrofag-forstadier med ameloblastom-
cellernes kulturmedie førte til uddifferentiering af osteoklast-
lignende flerkernede celler, som ved placering på dentinsnit 
forårsagede resorptioner i dentinen (47). Det er på baggrund 
af disse fund foreslået at anvende osteoklasthæmmende mid-
del (denosumab) direkte i aggressivt voksende ameloblasto-
mer med henblik på at forbedre behandlingsresultaterne (49).

ANDRE BENIGNE KÆBEFORANDRINGER
Centrale osteomer i kæberne er sjældne. Der er rapporteret i 
størrelsesordenen 10 i litteraturen, heraf ét tilfælde med rod-
resorption (50). Øvrige non-odontogene tumorer er meget 
sjældne i kæberne.

Blandt de non-neoplastiske, non-inflammatoriske kæbefor-
andringer er centrale kæmpecellegranulomer relativt hyppigt 
forekommende (Fig. 9). Blandt 20 centrale kæmpecellegranu-
lomer, der blev karakteriseret som aggressive, blev der registre-
ret rodresorptioner hos 50 % (51). Et andet studie omfattende 
69 centrale kæmpecellegranulomer fandt rodresorptioner 

Odontogent fibrom

Fig. 8. Røntgenbillede af tumor i regio +4,5,6 med resorption af tandrødder på +5 og +6 hos en 34-årig kvinde. Resorptionen af den palatinale del af roden på +5 bevirker, 
at konturen af rodkanalen er synlig i resorptionsdefekten. (Specialtandlæge Niels Gersel Pedersen, Klinik for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi, København).
Fig. 8. Radiograph of odontogenic fibroma in the region of 24, 25 and 26 causing resorption of the roots of 25 and 26. The resorption of the palatal part of the root of 25 
extended to the pulp.
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Centralt kæmpecellegranulom

Fig. 9. Røntgenbillede af centralt kæmpecellegranulom i underkæbens frontre-
gion, der har forårsaget mindre resorption af 2- hos 15-årig pige. (Tand-, Mund- 
og Kæbekirurgi, Tandlægeskolen, København).
Fig. 9. Radiograph of central giant cell granuloma in the front region of the 
lower jaw. A minor resorption of 42 is seen.
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Osteosarkom

Fig. 10. Røntgenbillede og mikrofoto af osteosarkom i overkæbens frontregion 
hos 27-årig kvinde. Roden af +1 er resorberet apikalt i form af ”blyantspidser-
resorption”. Bemærk endvidere den ”mølædte” knogletegning distalt for 
roden. Mikrofoto af resektionspræparatet viser tydeligt den tilspidsede rod 
samt tumorvæv i en bred bræmme distalt for roden strækkende sig op til tæt 
på næsehulens bund. (Fra Tand-Mund-Kæbekirurgisk Klinik, Rigshospitalet, 
Pindborgs samling, Tandlægeskolen) (66).
Fig. 10. Radiograph and photomicrograph of osteosarcoma in the front region 
of the upper jaw. The root of 31 shows “spike” type of resorption. Note the 
“moth eaten” appearance of the bone at the distal aspect of the root. In the 
photomicrograph, the “spike” resorption is clearly visualized and tumour 
tissue is seen at the distal aspect of the root extending almost to the floor of 
the nasal cavity.
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i 43 % af tilfældene (52), og i et studie af 80 tilfælde var der 
rodresorptioner hos 28 %. Dog fandt en dansk og en hollandsk 
undersøgelse kun rodresorptioner i henholdsvis 14 og 8 % af 
tilfældene (53-54).

Fokal idiopatisk osteosklerose (dense bone island) kan være 
vanskelig at differentialdiagnosticere fra osteomet (55), og det 
er således muligt, at en rodresorptionsfrekvens på 10 % som 
rapporteret af McDonnell (56) er for høj. En sikker differential-
diagnostik må bl.a. bero på begrænset vækst, hvilket kræver, at 
forandringen er fulgt over en periode. Dette var kun tilfældet 
i et fåtal af McDonnalls rapporterede tilfælde. Ligeledes er det 
usikkert, om nogle af de medtagne tilfælde kan repræsentere 
fokal skleroserende osteitis. 

Fokale cemento-ossøse dysplasier er hyppigt forekommende 
og adskiller sig fra osteomer og fokale idiopatiske osteoskle-
roser ved en perifer radiolucent afgrænsning til den normale 
knogle. Disse forandringer har begrænset vækstpotentiale, og 
rodresorptioner ses meget sjældent (57).

Der er rapporteret rodresorptioner i forbindelse med soli-
tær (58) og aneurismal knoglecyste (59), men det forekommer 
formentlig sjældent. Displacering af tænder ses hyppigt ved fi-

brøs dysplasi, men rodresorptioner kun hos 2 % (60). Endelig 
skal det nævnes, at retinerede tænder kan føre til resorption 
af nabotænder i kontakt med den retinerede tand, hyppigst 
rapporteret i forbindelse med retinerede visdomstænder i un-
derkæben. En tidlig undersøgelse fandt således resorption af 
nabotænder i 7-8 % af tilfælde, hvor retinerede tænder havde 
kontakt med nabotænder (61). Dette betragtes som en af de 
patologiske tilstande, der kan fordre kirurgisk fjernelse af den 
retinerede tand (62). Formentlig vil anvendelse af CBCT føre 
til fjernelse af flere 3.-molarer end ved konventionel ortopan-
tomografisk billeddiagnostik (63). 

MALIGNE KÆBEFORANDRINGER
Det bliver ofte anført, at maligne tumorer i kæberne sjældne-
re forårsager rodresorptioner end benigne tilstande, idet de 
maligne tumorer vokser hurtigt og snarere giver anledning til 
” floating roots” i den resorberede kæbeknogle. Der er dog næp-
pe den store evidens for denne opfattelse. 

Studier af maligne kæbeforandringer fokuserer sjældent 
på rodresorptioner, hvilket da også må betegnes som en ube-
tydelig komplikation i den sammenhæng. En japansk under-
søgelse (64) fandt rodresorptioner i 43 % af 72 tilfælde af 
maligne tumorer i kæberne. Undersøgelsen omfattede meget 
få primære knogletumorer, idet hovedparten var planocellu-
lære karcinomer med indvækst i mandibel eller maksil. Det 
er dog interessant, at 28 % af resorptionerne var af ”spike”-
typen, hvor tandroden kommer til at ligne en spidset blyant 
(”blyantspidserresorption”). Samme type rodresorption fand-
tes ved 10 % af maligne tumorer i kæbeknoglerne i en anden 
undersøgelse, der også synes primært at inkludere planocellu-
lære karcinomer, der infiltrerer kæbeknoglerne (65). ”Spike”-
resorptionstypen er også rapporteret i forbindelse med oste-
osarkomer (Fig. 10) (67) og kondrosarkomer (68). I lærebø-
ger beskrives denne resorptionstype som typisk for maligne 
kæbetumorer (69-70).

Der skal erindres om, at et generelt ”mølædt” radiologisk 
udseende, udvidede parodontalmembraner samt paræstesi er 
typiske forandringer ved maligne kæbetumorer/metastaser 
(71-76).

KONKLUSION
Som det fremgår, kan de fleste patologiske forandringer i kæ-
berne give anledning til rodresorption, om end med forskellig 
hyppighed. Én resorptionstype må give mistanke om malig-
nitet, men generelt er der tale om eksterne resorptioner, der 
ikke i sig selv er specifikke for bestemte tilstande. Mange af de 
foreliggende studier bygger på traditionelle billeddiagnostiske 
metoder. Anvendelse af nyere metoder som CBCT vil formentlig 
give et bedre og muligvis mere nuanceret billede af patologiske 
forandringers tilbøjelighed til rodresorption (63). 
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EXTERNAL ROOT RESORPTIONS BY PATHOLOGICAL 
CHANGES IN THE JAWS
Root resorptions have different aetiological and pathogenetic 
causes, and most studies have focused on physiological, trau-
matic, inflammatory and orthodontic causes. Root resorptions 
caused by cysts, tumours and other pathological changes in the 

jaws are usually included in textbooks. Based on an analysis of 
the literature, however, in this area, the information given often 
relies on rather few systematic and scientifically solid studies. 
In this article an overview on the tendency to root resorption 
caused by pathological changes in the jaws is given, primarily 
based on case series from one or more institutions.

ABSTRACT (ENGLISH)

1. MacDonald-Jankowski DS. Or-
thokeratinized odontogenic cyst: 
a systematic review. Dentomaxil-
lofac Radiol 2010:39:455-67.

2. MacDonald-Jankowski DS, Li TK. 
Orthokeratinized odontogenic 
cyst in a Hong Kong community: 
the clinical and radiologic fea-
tures. Dentomaxillofac Radiol 
2010;39:240-5.

3. Husted E, Pindborg JJ. Odonto-
genic tumors. Clinical and roent-
genological aspects, treatment 
and pathology. Odontol Tidskr 
1953;61:275-92.

4. Løvschall H, Andreasen JO, 
Lindskog S et al. Resorption af 
tandsubstans er styret af signal-
molekyler fra naboceller i rodover-
fladen og pulpa. Tandlægebladet 
2006;110:388-97.

5. Shear M, Speight PM, ed. Cysts 
of the oral and maxillofacial re-
gions. 4th ed. Oxford: Blackwell, 
2007;127-8.

6. Shear M, Speight PM, ed. Cysts 
of the oral and maxillofacial re-
gions. 4th ed. Oxford: Blackwell, 
2007;143-9.

7. Struthers P, Shear M. Root re-
sorption by ameloblastomas and 
cysts of the jaws. Int J Oral Surg 
1976;5:128-32.

8. Forssell K. The primordial cyst. A 
clinical and radiographic study. 
Proc Finn Dent Soc 1980;76:129-
74.

9. McIvor J. The radiological features 
of odontogenic keratocysts. Br J 
Oral Surg 1972;10:116-25.

10. Partridge M, Towers JF. The 
primordial cyst (odontogenic 
keratocyst): its tumour-like char-
acteristics and behaviour. Br J Oral 
Maxillofac Surg 1987;25:271-9.

11. Shear M, Speight PM, ed. Cysts 

of the oral and maxillofacial re-
gions. 4th ed. Oxford: Blackwell, 
2007;84-91.

12. Noffke C, Raubenheimer EJ. The 
Glandular odontogenic cyst: 
clinical and radiological features: 
review of the literature and report 
of nine cases. Dentomaxillofac Ra-
diol 2002;31:333-8.

13. Chrcanovic BR, Gomez RS. Glan-
dular odontogenic cyst: an updat-
ed analysis of 169 cases reported 
in the literature. Oral Dis 2017:1-8. 
DOI: 10.1111/odi.12719

14. Tanimoto K, Tomita S, Aoyama M 
et al. Radiographic characteris-
tics of the calcifying odontogenic 
cyst. Int J Oral Maxillofac Surg 
1988;17:29-32.

15. Freedman PD, Lumermann H, Gee 
JK. Calcifying odontogenic cyst. A 
review and analysis of seventy 
cases. Oral Surg Oral Med Oral 
Pathol 1975;40:93-106.

16. McGowan RH, Browne RM. The 
Calcifying odontogenic cyst: a 
problem of preoperative diagnosis. 
Br J Oral Surg 1982;20:203-12.

17. Reibel J, Kragelund C. Ny WHO-
klassifikation: Odontogene cyster 
og tumorer samt potentielt ma-
ligne lidelser – en opdatering. 
Tandlægebladet 2018;121.in 
press.

18. Pindborg JJ. Pathology of the 
dental hard tissues. København: 
Munksgaard 1970;398.

19. Hong Y-Y, Yu F-Y, Qu J-F et al. Fi-
broblasts regulate variable aggres-
siveness of syndromic keratocystic 
and non-syndromic odontogenic 
tumors. J Dent Res 2014;93:904-
10.

20. de Matos FR, de Moraes M, Silva 
EBN et al. Immunohistochemical 
detection of receptor activator nu-
clear kappaB ligand and osteopro-

tegerin in odontogenic cysts and 
tumors. J Oral Maxillofac Surg 
2013;71:1886-92.

21. da Silva TA, Batista AC, Mendoca 
EF et al. Comparative expression 
of RANK, RANKL, and OPG in 
keratocystic odontogenic tumors, 
ameloblastomas, and dentiger-
ous cysts. Oral Surg Oral Med 
Oral Pathol Oral Radiol Endod 
2008;105:333-41.

22. Nonaka CFW, Cavalcante RB, 
Nogueira RLM et al. Immunohisto-
chemical analysis of bone resorp-
tion regulators (RANKL and OPG), 
angiogenic index, and myofibro-
blasts in syndrome and non-syn-
drome odontogenic keratocysts. 
Arch Oral Biol 2012;57:230-7.

23. Andrade FR, Sousa DP, Mendonca 
EF et al. Expression of bone resorp-
tion regulators (RANK, RANKL, 
and OPG) in odontogenic tumors. 
Oral Surg Oral Med Oral Pathol 
Oral Radiol Endod 2008;106:548-
55.

24. Chawla R, Ramalingam K, Sarkar 
A et al. Ninety-one cases of amelo-
blastoma in an Indian population: 
A comprehensive review. J Nat Sci 
Biol Med 2013;4:310-5.

25. More C, Tailor M, Patel HJ et al. 
Radiographic analysis of amelo-
blastoma: a retrospective study. 
Indian J Dent Res 2012;23:698.

26. Li T-J, Wu Y-T, Yu S-F et al. Uni-
cystic ameloblastoma. A clin-
icopathologic study of 33 Chi-
nese patients. Am J Surg Pathol 
2000;24:1385-92.

27. Roos RE, Raubenheimer EJ, van 
Heerden WFP. Clinico-patholog-
ical study of 30 unicystic amelo-
blastomas. J Dent Assoc S Afr 
1994;49:559-62.

28. Prætorius F. Odontogenic tumors. 
In: Barnes L, ed. Surgical pathol-
ogy of the head and neck. 3rd ed. 

New York: Informa, 2009;1228-
30.

29. Chrcanovic BR, Gomez RS. Calcify-
ing epithelial odontogenic tumor: 
an updated analysis of 339 cases 
reported in the literature. J Cra-
niomaxillofac Surg 2017;45:1117-
23.

30. Kaplan I, Buchner A, Calderon 
S et al. Radiological and clinical 
features of calcifying epithelial 
odontogenic tumour. Dentimaxil-
lofac Radiol 2001;30:22-8.

31. Becker T, Buchner A, Kaffe I. Criti-
cal evaluation of the radiological 
and clinical features of adenoma-
toid odontogenic tumour. Den-
tomaxillofac Radiol 2012;41:533-
40.

32. Buchner A, Vered M. Ameloblastic 
fibroma: a stage in the develop-
ment of a hamartomatous odon-
toma or a true neoplasm? Critical 
analysis of 162 previously reported 
cases plus 10 new cases. Oral Surg 
Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 
2013;116:598-606.

33. Mosqueda-Taylor A, Pires FR, 
Aguirre-Urizar JM et al. Primor-
dial odontogenic tumour: clinico-
pathological analysis of six cases 
of a priviously undescribed entity. 
Histopathology 2014;65:606-12.

34. Slater LJ, Eftimie L, Herford AS. 
Primordial odontogenic tumor: 
report of a case. J Oral Maxillofac 
Surg 2016;74:547-51.

35. Mikami T, Ohashi Y, Bologna-
Molina R et al. Primordial odon-
togenic tumor: a case report with 
histopathological analyses. Pathol 
Int 2017;67:638-43.

36. Chrcanovic BR, Gomez RS. Amelo-
blastic fibrodentinoma and amelo-
blastic fibro-odontoma: an updated 
systematic review of cases reported 
in the literature. J Oral Maxillofac 
Surg 2017;75:1425-37.

LITTERATUR

43  ∕  2018  ∕  122



videnskab & klinik    ∕   oversigtsartikel

37. Prætorius F. Odontogenic tumors. 
In: Barnes L, ed. Surgical pathol-
ogy of the head and neck. 3rd ed. 
New York: Informa, 2009;1252-6.

38. Buchner A, Akrish SJ, Vered M. 
Central dentinogenic ghost cell 
tumor: an update on a rare ag-
gressive odontogenic tumor. J Oral 
Maxillofac Surg 2016;74:307-14.

39. Kaffe I, Buchner A. Radiologic 
features of central odontogenic 
fibroma. Oral Surg Oral Med Oral 
Pathol 1994;78:811-8.

40. Peltola J, Magnusson B, Happonen 
R-P et al. Odontogenic myxoma 
– a radiographic study of 21 tu-
mours. Br J Oral Maxillofac Surg 
1994;32:298-302.

41. Noffke CEE, Raubenheimer EJ, 
Chabikuli NJ et al. Odontogenic 
myxoma: review of the litera-
ture and report of 30 cases from 
South Africa. Oral Surg Oral Med 
Oral Pathol Oral Radiol Endod 
2007;104:101-9.

42. El-Mofty SK.Cementoblastoma. In: 
El-Naggar AK, Chan JKC, Grandis 
JR et al, ed WHO classification of 
head and neck tumours. 4th ed.  
Lyon: IARC, 2017;230-1.

43. Sciubba JJ, Younai F. Ossifying 
fibroma of the mandible and 
maxilla: review of 18 cases. J Oral 
Pathol Med 1989;18:315-21.

44. Eversole LR, Leider AS, Nelson K. 
Ossifying fibroma: a clinicopatho-
logic study of sixty-four cases. 
Oral Surg Oral Med Oral Pathol 
1985;60:505-11.

45. MacDonald-Jankowski DS,Li TKL. 
Ossifying fibroma in a Hong Kong 
Community: the clinical and ra-
diological features and outcomes 
of treatment. Dentomaxillofac 
Radiol 2009;38:514-23.

46. Kumamoto H, Ooya K. Expression 
of parathyroid hormone-related 
protein (PTHrP), osteoclast dif-
ferentiation factor (ODF)/recep-
tor activator of nuclear factor-
kappaB ligand (RANKL) and 
osteoclastogenesis inhibitory fac-
tor (OCIF)/osteoprotegerin (OPG) 

in ameloblastomas. J Oral Pathol 
Med 2004;33:46-52.

47. Sandra F, Hendarmin L, Kukita 
T et al. Ameloblastoma induces 
osteoclastogenesis: a possible 
role of ameloblastoma in ex-
panding in the bone. Oral Oncol 
2005;41:637-44.

48. Qian Y, Huang H-Z. The role of 
RANKL and MMP-9 in the bone 
resorption caused by amelo-
blastoma. J Oral Pathol Med 
2010;39:592-8.

49. Jhamb T, Kramer JM. Molecular 
concepts in the pathogenesis of 
ameloblastoma: implications 
for therapeutics. Exp Mol Pathol 
2014;97:345-53.

50. Bulut E, Özan B, Günhan Ö. 
Central osteoma associated with 
root resorption. J Craniofac Surg 
2010;21:419-21.

51. Flórez GA, Henao-Ruiz M, Santa-
Sáenz DM et al. Cytomorpho-
metris and immunohistochemi-
cal comparison between central 
and peripheral giant cell lesions 
of the jaws. Oral Surg Oral Med 
Oral Pathol Oral Radiol Endod 
2008;105:625-32.

52. Whitaker SB, Waldron CA. Cen-
tral giant cell lesions of the jaws. 
A clinical, radiologic and histo-
pathologic study. Oral Surg Oral 
Med Oral Pathol 1993;75:199-
208.

53. Andersen L, Fejerskov O, Philipsen 
HP. Oral giant cell granulomas. A 
clinical and histological study of 
129 new cases. Acta Pathol Micro-
biol Scand Section A 1973;81:606-
16.

54. de Lange J, van den Akker HP. 
Clinical and radiological fea-
tures of central giant-cell le-
sions of the jaw. Oral Surg Oral 
Med Oral Pathol Radiol Endod 
2005;99:464-70.

55. Kaplan I, Nicolaou Z, Hatuel D et 
al. Solitary central osteoma of the 
jaws: a diagnostic dilemma. Oral 
Surg Oral Med Oral Pathol Oral 
Radiol Endod 2008;106:e22-9.

56. McDonnell D. Dense bone is-
land. A review of 107 patients. 
Oral Surg Oral Med Oral Pathol 
1993;76:124-8.

57. Kawai T, Hiranuma H, Kishino M et 
al. Cemento-osseous dysplasia of 
the jaws in 54 Japanese patients. 
A radiographic study. Oral Surg 
Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 
Endod 1999;87:107-14.

58. Suei Y, Taguchi A, Nagasaki T et 
al. Radiographic findings and 
prognosis of simple bone cysts of 
the jaws. Dentomaxillofac Radiol 
2010;39:65-72.

59. Hardee PSGF, Whear NM, Mor-
gan PR. Aneurismal bone cyst of 
the maxilla – an association with 
tooth eruption. J Craniomaxillofac 
Surg 1992;20:266-9.

60. MacDonald-Jankowski D. Fi-
brous dysplasia: a systematic 
review. Dentomaxillofac Radiol 
2009;38:196-215.

61. Nitzan D, Keren T, Marmary Y. 
Does an impacted tooth cause root 
resorption of the adjacent one? 
Oral Surg Oral Med Oral Pathol 
1981;51:221-4.

62. Schou S, Kenrad B, Simonsen B et 
al. Kirurgisk fjernelse eller koro-
nektomi af mandiblens 3. molar. 
Tandlægebladet 2009;113:944-7.

63. Matzen LH, Schropp L, Spin-Neto 
R et al. Radiographic signs of pa-
thology determining removal of an 
impacted mandibular third molar 
assessed in paroramic image or 
CBCT. Dentomaxillofac Radiol 
2017;46:20160330.

64. Kawai N, Wakasa T, Asaumi J et al. 
A radiographic study on resorp-
tion of tooth root associated with 
malignant tumors. Oral Radiol 
2000;16:55-65.

65. Shah PH, Venkatesh R, More CB 
et al. A retrospective radiographic 
analysis of osseous changes in oral 
malignancy. J Indian Acad Oral 
Med Radiol 2016;28:236-41.

66. Pindborg JJ, Hjørting-Hansen 
E. Atlas of diseases of the jaws. 

K ø b e n h a v n :  M u n k s g a a r d , 
1974;30-1.

67. Obari H, Nattestad A, Reibel 
J, Sewerin I. Osteosarkomer i 
kæberne. En oversigt og præsenta-
tion af et tilfælde. Tandlægebladet 
2002;106:532-6.

68. Robinson HBG. Metastasis of 
chondromyxosarcoma to the jaw 
and tooth. Oral Surg Oral Med 
Oral Pathol 1947;33:B558-66.

69. MacDonald D, Scarfe WC, Angelo-
poulos C. Cone beam computed 
tomography and maxillofacial 
diagnosis. In: Scarfe WC, Angelo-
poulos C, eds. Maxillofacial cone 
beam computed tomography: 
principles, techniques and clini-
cal applications. Cham: Springer, 
2018;482.

70. Singer SR, Creanga AG. Diagnos-
tic imaging of malignant tumors in 
the orofacial region. Dental Clin 
North Am 2016;60:143-65.

71. Garrington GE, Scofield HH, 
Cornyn J et al. Osteosarcoma of 
the jaws. Analysis of 56 cases. 
Cancer 1967;20:377-91.

72. Gardner DG, Mills DM. The 
widened periodontal ligament 
of osteosarcoma of the jaws. 
Oral Surg Oral Med Oral Pathol 
1976;41:652-6.

73. Garrington GE, Collett WK. Chon-
drosarcoma. II. Chondrosarcoma 
of the jaws: analysis of 37 cases. J 
Oral Pathol 1988;17:12-20.

74. Petrikowski CG, Pharoah MJ, Lee 
L et al. Radiographic differentia-
tion of oetsogenic sarcoma, osteo-
myelitis, and fibrous dysplasia 
of the jaws. Oral Surg Oral Med 
Oral Pathol Oral Radiol Endod 
1995;80:744-50.

75. Slootweg PJ, Müller H. Osteosar-
coma of the jawbones. Analysis 
of 18 cases. J Maxillofac Surg 
1985;13:158-66.

76. Fernandes R, Nikitakis NG, Pazoki 
A et al. Osteogenic sarcoma of the 
jaw: a 10-year experience. J Oral 
Maxillofac Surg 2007;65:1286-91.

44

T  ∕  



Mangler du en  
medarbejder?

 Du får 50 % i rabat  
på din jobannonce i Tandlægebladet,  
hvis du også indrykker en annonce  

på Dentaljob.dk

50% dentaljob.dk



videnskab & klinik    ∕   kasuistik

Behandling af interne 
rodresorptioner

LARS BJØRNDAL, lektor, dr.odont., ph.d., Sektion for Cariologi og Endodonti, 
Odontologisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns 
Universitet

MERETE MARKVART, adjunkt, tandlæge, ph.d., Sektion for Cariologi og 
Endodonti, Odontologisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, 
Københavns Universitet

  Accepteret til publikation den 22. marts 2018

Tandlægebladet 2018;122;748-52

nterne resorptioner forekommer relativt sjældent, og 
ætiologien er ikke fuldstændigt afdækket. Resorptio-
nen har sit udspring inde i rodkanalen, hvor celler 
med osteoklastisk aktivitet nedbryder dentinen. Vel-
manifesterede interne resorptioner, der er synlige på 
røntgenbilleder, antager oftest en cirkulær eller oval 
afgrænsning og optræder som en udvidelse af rodka-
nalens lumen. Interne resorptioner forekommer i tæn-
der med pulpal inflammation eller nekrotisk væv og 

opstår ikke i tænder med sund pulpa (1). Når ikke alle tænder 
med pulpal inflammation udvikler velmanifesterede interne 
resorptioner, antages det, at en intakt odontoblast-prædentin 
region vil bevirke, at kanalvæggen kan modstå den interne re-
sorption trods inflammatoriske stimuli (2). Hvis odontoblast-
cellerne går til grunde, og der herved ikke opretholdes en præ-
dentin zone, er odontoklastiske celler således i stand til at ini-
tiere og vedligeholde resorptionsprocessen (3).

Diagnostisk kan interne resorptioner ofte erkendes på peria-
pikale røntgenoptagelser, men det er vanskeligt at vurdere, om 
resorptionen har perforeret til rodoverfladen, hvis perforatio-
nen er lokaliseret facialt eller lingvalt. Ved anvendelse af Cone 
Beam Computer-Tomografi (CBCT) har man større sandsynlig-
hed for at diagnosticere eventuelle perforationer til rodoverfla-
den (4), hvilket muliggør en optimal behandlingsplanlægning.

PATIENTTILFÆLDE
56-årig kvinde henvises for behandling af 2+ i februar 2017. Der 
henvises for endodontisk behandling af tanden grundet en tyde-
lig intrakanal udvidelse i den nederste 1/3 af rodkanalen. Patien-
ten har lette symptomer ved perkussionstest facialt på tanden. 

IEMNEORD Internal resorption | cone beam computed tomography 
| apical periodontitis | endodontics | warm gutta-percha

ABSTRACT
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LARS BJØRNDAL 
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BAGGRUND – Interne rodresorptioner opdages ofte 
tilfældigt på en røntgenoptagelse, og det er væ-
sentligt at få afdækket, om der er kommunikation 
fra rodkanalen til rodoverfladen, inden behandling 
iværksættes. 
PATIENTTILFÆLDE – 56-årig kvinde, henvist for rod-
behandling af 2+, diagnosticeres efter CBCT pulpalt 
med necrosis pulpae et resorptio radicis dentis in-
terna samt parodontitis apicalis 2+. Den interne rod-
resorption var uden perforation til rodoverfladen og 
lokaliseret i den nederste tredjedel af roden. Under 
operationsmikroskop blev der gennemført en ka-
nalbehandling af +2 med udfyldning af resorptions-
kavitet. Der blev udrenset med roterende, manuelle 
og reciprokerende nikkel-titanium-instrumenter. 
Der blev foretaget aktiv skylning med bl.a. natri-
umhypoklorit. Rodfyldningen udførtes med en varm 
vertikal teknik med indledende applicering af tilpas-
set masterpoint apikalt for resorptionen. Efter syv 
måneder viste kontrolrøntgen heling af den apikale 
radiolucente zone.
KONKLUSION – Behandling af interne rodresorptio-
ner skal iværksættes hurtigst muligt for at standse 
resorptionsprocessen, der ultimativt vil medføre en 
total nekrose samt bakterieinficeret pulpa. 
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Patienten informerer om, at tanden har fået banket en skalkrone 
af for flere år siden, men ellers erindres ingen traumer eller ska-
der svarende til tanden. Der var ingen kliniske tegn på infektion 
såsom rødme, hævelse eller fistel. Sunde marginale forhold med 
pocher < 5 mm. Let ømhed registreres ved perkussionstest fa-
cialt. Tanden var avital, vurderet elektrometrisk samt med kul-
despray (Green ENDO I.C.E. The Hygienic Corporation, Akron, 
OH, USA). Tanden havde to approksimale plastiske fyldninger. 
Den præoperative røntgenoptagelse fra februar 2017 viste ini-
tialt en øget radiopak zone periapikalt (Fig. 1), men der sås en 
reel apikal radiolucens, da behandling blev iværksat i maj 2017.

CBCToptagelse
CBCT-optagelsen blev taget med henblik på klarlægning af re-
sorptionsskade, herunder vurdering af eventuel perforation til 
knoglen facialt eller lingvalt i relation til den radiolucente udvi-
delse af rodkanalens nederste 1/3 på 2+. Dette var ikke tilfældet, 
og de tomografiske snitbilleder viste en veldefineret grænse uden 
perforation til knoglen i alle tre planer (Fig. 2). De viste snit blev 
taget svarende til den største manifestation af den ovale radiolu-
cente zone. Apikalt på 2+ sås en radiolucent zone apikalt. Nær-
værende CBCT blev taget et par måneder efter det præoperative 
billede, hvorfor det ikke er reelt at sammenligne med det første 
præoperative 2-d-røntgenbillede og denne CBCT-optagelse. Den 
samlede diagnose svarende til pulpa og rodkanalen 2+ var ne-
crosis pulpae et resorptio radicis dentis interna og svarende til det 
apikale parodotium 2+ parodontitis apicalis.

Behandling 
Helbredsskema blev gennemgået, og der var ingen kontrain-
dikation for behandling af den interne resorption, herunder 
udførelse af rodbehandling. Behandlingen blev præoperativt 
diskuteret med patienten, og efter patientaccept blev der fore-
taget en kanalbehandling med opfyldning af intern resorpti-
on. Der blev oplyst en prognose på ca. 80 % samt anvendelse 
af tre arbejdsrøntgen (Fig. 3 A, B og D).  Under lokalanal-
gesi og operationsmikroskop blev tanden åbnet og aseptisk 
arbejdsfelt etableret med kofferdamanlæg, der blev afvasket 
med 30 % hydrogenperoxid og 10 % jod. Behandler (LB) an-
vendte operationsmikroskop under hele behandlingen. En-
deligt rodmål blev bestemt røntgenologisk samt apexlocator 
til: 23 mm (Fig. 3A). Initial mekanisk udrensning med Path-
files #6 samt Flexofiles #15-20 (Dentsply Sirona, Ballaigues, 
Switzerland). Som forventet ud fra diagnosen kunne der kon-
stateres en nekrotisk kanal uden blødning og ej heller fra den 
resorptive kavitet. Sidstnævnte kan til en vis grad undersøges 
ved, at der under den afsluttende mekaniske udrensning  ikke 
registreres blødning fra paperpoint svarende til lokalisation af 
den interne resorptionskavitet. Kalibrering af den apikale dia-
meter viste, at der skulle udrenses til #50. Mekanisk udrens-
ning blev foretaget med Reciproc #50 (VDW GmbH, Munich, 
Germany). Pointbilledet viste, at masterpoint kunne placeres 
til apikalt niveau uden at støde på den intrakanale udvidelse 
(Fig. 3B). Der blev undervejs skyllet med 2,5 % natriumhypo-
klorit svarende til 20 ml. under anvendelse af ultralyd. Som 
led i den medikamentelle behandling blev der foretaget ind-

Præoperativ status af 2+ 

Fig. 1. Præoperativt billede af 2+ med intern resorption i nederste apikale 1/3. 
Bemærk, der ses apikal øget radiodensitet.  
Fig. 1. Preoperative x-ray of 12 showing internal root resorption in the apical 
third of the root canal combined with increased radiodensity apically. 

læg med 17 % EDTA (2 min.), der efterfølgende blev bortskyl-
let med natriumhypoklorit 2,5 % og 5 % jodkaliumjodid (15 
min.), der ligeledes blev bortskyllet med natriumhypoklorit 
2,5 %.   Efter tørlægning rodfyldtes apikalt med masterpoint 
#50. Som en modifikation af den vertikale teknik samt for at 
kontrollere den apikale rodfyldning blev masterpointen pla-
ceret apikalt med en endodontisk sonde med fortsat kontrol af 
rodlængden (Fig. 3C). Masterpoint blev appliceret med sealer 
apikalt (Tubli-Seal™, Kerr Corporation, CA, US). Der an-

CBCT af  2+

Fig. 2. CBCT-optagelse, der viser en cirkulær translucent udvidelse af rodkana-
len samt en translucent zone apikalt på 2+. Sagitalt plan (A), frontalt plan (B) 
og aksialt horisontalt plan (C). Den maksimale udvidelse, der gengives her, har 
ikke perforation til omkringliggende knogle.
Fig. 2. CBCT with 12 displaying circular translucent enlargement of the root 
canal and apically translucency. Sagittal plane (A), frontal plane (B) and, hori-
zontal plane (C). The maximal extension of the resorption has no communica-
tion to the surrounding bone.

A B C
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DISKUSSION
Patient henvist for endodontisk behandling af 2+ diagnostice-
ret med necrosis pulpae et resorptio radicis dentis interna et pa-
rodontitis apicalis. Der blev under operationsmikroskop udført 
en kanalbehandling med ekstra opfyldning af resorptionska-
viteten. Kontrol efter syv måneder viste sufficient udfyldning 
af resorptionskaviteten samt radiologisk heling af den apikale 
radiolucens.

Uafhængigt af, om der er vitalt eller nekrotisk restpulpavæv 
i tænder med interne inflammatoriske resorptioner, tilsigter be-
handlingen at fjerne både det vitale inflammatoriske pulpavæv 
og det nekrotiske og bakterieinficerede væv, som har givet ophav 
til resorptionsprocessen (1).  På den periapikale røntgenoptagel-
se af 2+ ved konsultationen i februar 2017 blev der registreret en 
apikal radiopacitet karakteriseret ved en knoglefortætning om-
kring apex. Denne tilstand benævnes også skleroserende apikal 
parodontitis og antages at være en lokal reaktion i knoglen på 
kronisk inflammatoriske stimuli (5), som ofte vil være en forud-
gående proces for udviklingen af en egentlig apikal radiolucens 
(6). Dette var også tilfældet i det aktuelle patientforløb, og da 
behandlingen blev iværksat efter tre måneder, var det radiopake 
område ændret til en egentlig radiolucent opklaring indikerende 
en rodkanalsinfektion. En klinisk fortolkning af dette er, at den 
resorptive proces må forventes at være standset, men grundet 
den apikale opklaring og dermed den persisterende infektion 
skal kanalbehandling under alle omstændigheder iværksættes. 

I tilfælde af behandling med vitalt væv vil fjernelsen af det 
inflammatoriske væv i kaviteten ofte være vanskeligt at udføre i 
en behandlingsseance grundet en ofte voldsom blødning fra ka-

vendtes efterfølgende en varm enhed (Elements Obturation 
Unit, Kerr Corporation, CA, US) til optimal tilpasning api-
kalt, uden at den interne udvidelse opfyldtes. Efter sealerap-
plikation i resten af rodkanalen anvendtes varm guttaperka 
med sektionsvis kondensering svarende til godt 3/4 af kana-
len. I resterende del af kanalen anvendtes Flowplast (Clearfil 
DC Core plus, Kuraray Medical, Okayama, Japan) samt plast 
(Herculite XRV™, Kerr Corporation, CA, US) (Fig. 4A).

Kontrol 
Subjektivt var der fortsat let reaktion ved perkussionstest facialt. 
Objektivt observeredes sunde og normale forhold. Sammenlig-
net med det postoperative billede sås heling med radiologisk 
gendannet lamina dura apikalt efter syv måneder (Fig. 4B). 

Endodontiske arbejdsbilleder af 2+

Fig. 3. Filbillede til verificering af endeligt rodmål 2+ (A). Masterpoint-billede, 
der viser sufficient placering uden implikationer fra resorptionskaviteten (B). 
Bemærk, ved den endelige placering er den apikale masterpoint placeret vha. 
en sonde for at undgå ukontrollerbar tilgang til den efterfølgende opfyldning af 
resorptionskaviteten (C). Kontrolbillede af opfyldning med varm guttaperka af 
den interne resorptionskavitet (D).
Fig. 3. Radiograph of working length 12 (A). Master cone fits the apical part 
(B). Note, the final placement of the master cone is done with a probe to im-
prove access before the obturation of the resorption cavity  (C). Control radio-
graph to check the obturation of the resorption with warm gutta-percha (D).  

Postoperativ og kontrolstatus af 2+ 

Fig. 4. Postoperativt billede af behandling af 2+ (A). Syv måneders kontrolbil-
lede af 2+ med gendannet lamina dura apikalt (B). 
Fig. 4. Post operative radiograph of 12 (A). Follow-up radiograph of  12, 7 
month after treatment with intact lamina dura apical (B). 

A A

C D

B B
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elle patienttilfælde end ved en konventionel rodfyldning med 
varm guttaperka uden intern resorption. 

Konkluderende viste dette patienttilfælde, at konventionel 
rodbehandling med anvendelse af en modificeret varm vertikal 
guttaperkateknik succesfuldt kan behandle en tand med intern 
resorption og apikal opklaring i ét besøg, herunder anvendelse 
af bl.a. 5 % jodindlæg som medikamentelt indlæg. Ved aktive 
interne resorptive læsioner, hvor blødning fra det inflammato-
riske resorptive væv må forventes, er behandling med calcium-
hydroxid over to besøg den anbefalede standard.

Der er ingen gevinst ved at observere resorptionsprocessen; 
derfor er det generelt vigtigt at iværksætte den endodontiske 
behandling så hurtigt som muligt, efter en intern resorption er 
diagnosticeret. Nylig præliminær rapport viser, at en regene-
rativ behandlingsstrategi kan medvirke til aflukning af resorp-
tive perforationer ved tilfælde med intern resorptionsskade og 
perforation eksternt, men mere klinisk data er nødvendigt til 
at understøtte sådan en behandling. 

viteten. Udover anvendelsen af den vævsopløsende natriumhy-
pokloritopløsning vil indlæg med calciumhydroxid derfor være 
en nødvendighed. Herved opnås en koagulering af vævet, og ved 
det efterfølgende besøg kan klumper af koaguleret væv skylles 
bort. Er kaviteten stor og kompleks, kan blødning persistere, og 
proceduren kan gentages. Anvendelsen af aktiv skylning i form 
af ultralyd eller evt. pumpende op- og nedadgående bevægelser 
i kanalen med en guttaperkapoint er i den forbindelse metoder, 
der bidrager til at få renset kaviteten. Da calciumhydroxid sam-
tidig fungerer som et medikamentelt mellemseanceindlæg ved 
en konventionel kanalbehandling, vil behandling over to besøg 
tilgodese både en aktiv samt en standset inficeret intern resorp-
tionskavitet og kan betragtes som værende et standardforløb. I 
aktuelle tilfælde blev den medikamentelle behandling dog udført 
med anvendelse af bl.a. 5 % jodindlæg i 15 min.,  som mikrobiolo-
gisk har vist sig at være sammenlignelig med den bakteriereduce-
rende effekt fra en uges mellemseance med calciumhydroxid (7).

Anvendelsen af CBCT var i dette tilfælde indiceret for at kun-
ne diagnosticere eventuel perforation til rodoverfladen, inden 
behandlingen blev iværksat. Hvis der havde været kommuni-
kation eksternt, ville det have været en fordel at anvende en ce-
ment fra calcium silicate-gruppen, såsom Biodentine eller MTA, 
fordi man herved optimerer muligheden for en hårdtvævsaf-
lukning af perforationen samt reduktion af kanalvolumen. Pro-
gnosen for de regenerative behandlinger er endnu ikke klarlagt, 
men kasuistiske tilfælde viser positive resultater for aflukning 
af resorptive perforationer (8).

Anvendelsen af varm guttaperka er hensigtsmæssig svaren-
de til aktuelle kasuistik, men også flydende kold guttaperka kan 
anvendes ved resorptionsskader (9). For at opnå en kontrolleret 
afbinding er det vigtigt, at resorptionskaviteten så vidt muligt 
tørlægges. Her er paperpoints utilstrækkelige til sufficient tør-
ring, og en reel tamponering med vatpellet kan være nødvendig 
for at undgå en hurtig afbinding af sealer. Ved egentlig rod-
fyldning med varm teknik er det vigtigt tålmodigt at afvente, 
at guttaperkapistolen ”presser sig selv retur” ud af kanalen.  
Dette tager betydeligt længere tid ved behandlinger som aktu-

klinisk relevans
Interne resorptioner opdages ofte tilfældigt i forbindelse 
med radiologiske optagelser, som er taget med andet for-
mål. Hvis tilstanden opdages og behandles tidligt, vil pro-
gnosen være god; der vil være nekrotisk pulpavæv koronalt 
for resorptionskaviteten, og der vil være inflammatorisk 
væv med resorptive egenskaber i selve kaviteten samt vi-
talt radikulært pulpavæv apikalt for denne. Uden behand-
ling vil den resorptive proces fortsætte, til alt pulpavæv er 
nekrotiseret, og der vil være risiko for, at der udvikles kom-
munikation til rodoverfladen. Ingen eller afventende be-
handling vil medføre en forringet prognose, så der er ingen 
gavn af at holde interne resorptioner under observation, 
da de slutteligt vil ende med en total rodkanalsinfektion.

TREATMENT OF INTERNAL ROOT RESORPTIONS 
BACKGROUND – Internal root resorptions are often detected 
coincidently on x-rays used for other reasons. Prior to treat-
ment it is crucial to determine if there is a communication 
between the root canal system and the bone. 
CASE STUDY – 56 year old female was referred for endodontic 
treatment of 12. The CBCT confirmed an internal root resorp-
tion in the apical third of the root canal, without perforation 
to the root surface. The tooth was non-vital and diagnosed 
with apical periodontitis. Using a microscope the root canal 
treatment was completed and the resorption cavity was filled. 

The root canal was prepared with rotating, manual and re-
ciprocating NiTi instruments. Active irrigation was performed 
with sodium hypochlorite. The obturation procedure was a 
combination of warm vertical technique with initial applica-
tion of a master cone placed apically to the resorption. Seven 
months later, the control x-ray showed healing of the apical 
radiolucent zone. 
CONCLUSION – Treatment of internal root resorption should 
be initiated as soon as possible to stop the resorption pro-
cess, which otherwise ultimately leads to pulp necrosis and 
bacterial infection.

ABSTRACT (ENGLISH)
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raumerelaterede eksterne resorptioner ad mo-
dum Andreasen beskrives i tre typer som hhv. 
en reparationsrelateret overfladeresorption, 
en infektionsrelateret inflammatorisk resorp-
tion samt en ankylotisk resorption (1). Ved 
overfladeresorptionen kan ny cementapposi-
tion forventes, hvis den resorptive proces kun 
har involveret cementlaget (2), men resorpti-
onstypen kan også ende i en reel skålformet 

kavitet i cement og dentin. Ved den inflammatoriske resorption 
er det en infektion, som opretholder progression af processen. 
Afhængigt af typen af tandtraumet vil der som en helingskom-
plikation over tid kunne opstå nekrose af pulpa, som eksempel-
vis ved intrusions- (3-5) eller kombinationsskader bestående af 
konkussioner (6) eller luksationer med samtidig kronefraktur 
(7,8). I forbindelse med nekrosen samt efterfølgende etable-
ring af en rodkanalinfektion er betingelserne til stede for den 
infektionsrelaterede inflammatoriske rodresorption. Ved den 
ankylotiske resorption er parodontalligamentbeskadigelsen af 
et større omfang som ved intruderede tænder eller avulsioner. 
Denne resorptionstype omtales ikke yderligere her.

I det aktuelle arbejde rapporteres tre patienttilfælde, hvoraf 
det første er et eksempel på en reparationsrelateret overflade-
resorption, som ender med at blive fejlbehandlet. Patienten un-
dergår, upåagtet det aktuelle traume, en ortodontisk behand-
ling, og samtidig misfortolkes situationen. I troen på at der er 
tale om en infektionsrelateret resorption, iværksættes en rod-
behandling, som kunne have været undgået. I de efterfølgende 
to patienttilfælde ses komplekse tilstande af store infektionsre-
laterede inflammatoriske rodresorptioner beliggende cervikalt, 

BAGGRUND – I denne artikel beskrives eksempler 
på eksterne resorptionsforløb samt efterfølgende 
behandlinger, svarende til en tidlig reparationsre-
lateret overfladeresorption (ikke-infektion) samt 
senstadier af infektionsrelaterede inflammatoriske 
resorptioner på patienter med traumebelastede 
tandrødder. Den nekrotisk og bakterielt inficerede 
pulpa kan opretholde en resorption aktiv, og den 
eksterne resorption kan kompromitteres ved en 
parodontalt betinget infektion.
PATIENTTILFÆLDE – I det første patienttilfælde 
gennemgås et fejlagtigt behandlingsforløb samt 
vanskelighederne ved at opnå et klart diagnostisk 
grundlag omkring en tidlig reparationsrelateret 
overfladeresorption. I de efterfølgende to patienttil-
fælde redegøres for diagnostik, specifik behandling 
samt kontrol af den infektionsrelaterede resorptive 
proces med en infektiøs kontaminering marginalt.
KONKLUSION – Det er kontraindiceret at opretholde 
eller påbegynde en ortodontisk behandling på en 
traumebelastet tand, da dette kan føre til en ny el-
ler fortsat resorptionsproces. Kirurgisk behandling 
og forsegling af resorptionskaviteten viser, at sene 
infektionsrelaterede eksterne resorptioner kan 
standses. TEMNEORD Cone Beam Computed Tomography  |  oral surgery

endodontics  |  external root resorption
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men uden den karakteristiske omkredsning af rodkanalen, som 
det ses ved Heitersays klassifikation (9). Specifik behandling og 
langtidskontrol præsenteres, som involverer kirurgisk behand-
ling og forsegling af resorptionskaviteterne hos begge patienter. 

PATIENTTILFÆLDE 1
Et røntgenmateriale fra 2011 til 2013 (Fig. 1) fremsendes til 
Endodonti-klinikken på Odontologisk Institut, Københavns 
Universitet, med henblik på udredning af årsag til uhensigts-
mæssigt forløb efter traumehistorik, ortodontisk behandling 
samt forsøg på standsning af ekstern rodresorption ved fejlag-
tig iværksættelse af rodbehandling af +1 på en 13-årig pige. 
Der rapporteres om en kombinationsskade bestående af kon-
kussion samt ukompliceret kronefraktur (Fig. 1A). Der er ikke 
journaliseret status af vitalitet på +1 ved traumetidspunkt. Otte 
måneder efter er det fortsat ikke muligt at se en resorption me-
sialt svarende til rodens øverste tredjedel, men lokalisationen 
er angivet (Fig. 1B). I tilknytning til traumeepisoden er der 
parallelt indledt ortodontisk behandling med aftageligt appa-
ratur. Efter et år ses udvikling af en ekstern rodresorption, og 
fra medio maj 2012 til ultimo november 2012 observeres en 
tydelig progression af resorptionen svarende til den mesiale 
øverste tredjedel af roden (Fig. 1C og D).

Behandling 
Der opstår mistanke hos tandlægen om nekrose af pulpa med 
efterfølgende infektion, og det vurderes derfor nødvendigt at 
foretage en kanalbehandling af +1, da det formodes at være 
en infektionsrelateret inflammatorisk resorption. Ved opluk-
ning af +1 (Fig. 1E) registrerer tandlægen imidlertid en vital 

Fejlbehandling af overfladeresorption

Fig. 1. Patienttilfælde 1. Røntgenmateriale fra 2011 til 2013 af det diagnostiske forløb samt behandlingstiltag af +1. Røntgenbillede af kombinationsskaden med krone-
fraktur (A) samt konkussion. 8 måneder efter er der ringe tegn på resorption, svarende til den lokalisation hvor overfladeresorptionen udvikles (hvide pile, B). Over de 
næste 6 måneder ses udvikling af ekstern overfladeresorption (C, D). Efter yderligere 4 måneder besluttes det i 2013 at forsøge med rodbehandling (E) med henblik på 
at stande en formodet infektionsrelateret resorption, men pulpa var vital.

Fig. 1. Case study 1. Radiographical material from Sept. 2011 to April 2013 of the diagnostic course and treatment measures of +1. Radiograph of the combination injury 
with crown fracture (A) and concussion. 8 months later there are no signs of resorption corresponding to the area where it will develop (white arrows, B). Over the next 
6 months, development of external (surface) resorption (C, D) is observed. After an additional 4 months, it was decided in 2013 to initiate root canal treatment (E), at-
tempting to arrest an expected infection resorption, but the pulp was vital.

A B C D E

pulpa. +1 undergår konventionel pulpektomi. Udredning af 
ovenstående forløb anføres i diskussion.

PATIENTTILFÆLDE 2
En 30-årig kvinde henvises til Endodonti-klinikken på Odonto-
logisk Institut, Københavns Universitet med smerter fra regio 
1+. Kvinden har haft hævelse og pus fra regionen flere gange 
og har fået antibiotikabehandling fire gange. Ved den objektive 
undersøgelse ses pus fra pochen distalt. 1+ er avital vurderet 
elektrometrisk samt med kuldespray (Green ENDO I.C.E. The 
Hygienic Corporation, Akron, OH, USA). Præoperativt røntgen 
(Fig. 2A) viser, at resorptionen vurderes at være beliggende fa-
cialt og distalt. Der tages en CBCT med henblik på vurdering af 
omfanget af resorptionen (Fig. 2). Der ses ingen translucens, 
der omkredser rodkanalen, men tværsnit af rodkanalen ses i 
det aksiale plan at være reduceret (Fig. 2D). Tanden vurderes 
bevaringsværdig til trods for den omfattende distale resorpti-
onskavitet, men med dubiøs prognose. Der var ingen medicin-
ske kontraindikationer for behandling. Der blev stillet følgende 
diagnose: 1+ necrosis pulpae et resorptio radicis dentis externa. 
Behandling iværksættes efter samtykke med patient.

Behandling
Konventionel endodontisk behandling af 1+ blev påbegyndt 
(Fig. 3A). Resorptionskaviteten distalt havde forbindelse til det 
marginale parodontium; det vurderes at være infektionskilde 
til manglende kontrol af den indledende endodontiske behand-
ling, herunder persisterende smerter fra det marginale paro-
dontium. Den endodontiske behandling blev stoppet, og rod-
kanalen blev fyldt med calciumhydroxid som mellemseance-

53  ∕  2018  ∕  122



videnskab & klinik    ∕   kasuistik

gøres. Operationen blev foretaget under lokalbedøvelse med 3 
ml Xylopyin adrenalin, der blev lagt som infiltrationer facialt. 
Der blev foretaget randsnit fra distalt 2+ til mesialt 1+ med to 

indlæg (Fig. 3B). Dette med henblik på efterfølgende kirurgisk 
opklapning og aflukning af resorptionskaviteten disto-facialt 
med dentinbundet plast, før rodbehandlingen kunne færdig-

Røntgendiagnostik af infektionsrelateret resorption

Fig. 2. Patienttilfælde 2. Præoperative røntgenbillede af 1+ med distal lokaliseret infektionsrelateret inflammatorisk resorption, involverende den øverste 1/2 af roden (hvid 
pil, A). CBCT i sagitalt (B), transversalt plan (C) samt aksialt plan (D). Overfladen af den resorptive læsion er stor, og marginal knogle er væk facialt (B). I det transversale og 
aksiale plan ses den eksterne læsion som værende ikke omkredsende rodkanalen, samtidig ses en udtalt lokal indsnævring af pulpa sammenlignet med +1 (hvid pil C, D). 

Fig. 2. Case study 2. Pre-operative radiograph of 1+ with distal localized external (inflammatory) root resorption involving the upper 1/2 of the root (white arrow, A). 
CBCT in sagital (B), transversal plane (C) and axial (D). The surface of the resorptive lesion is large and the marginal buccal bone is lost (B). In the transversal and axial 
plane, the external lesion is not surrounding the root canal, but a pronounced narrowing of the pulp is present compared to +1 (white arrow C, D).

A B

C D
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klinisk relevans
Forkert diagnostik af traumerelaterede eksterne rodre-
sorptioner kan føre til iværksættelse af rodbehandling, 
som kunne have været undgået. Første patienttilfælde vi-
ser, at en ortodontisk behandling i tilknytning til tand med 
traumehistorik kan føre til udvikling af overfladeresorp-
tion. For at undgå en endodontisk fejlbehandling skal vita-
liteten af tanden så vidt muligt undersøges, hvorved en in-
fektionsrelateret inflammatorisk resorption kan udelukkes. 
I stedet skal man seponere ortodontisk apparatur fra den 
aktuelle tand. De to afsluttende patienttilfælde viser, at ved 
større inflammatoriske resorptioner kan der opstå margi-
nal kommunikation, og tilstødende ny infektion kan derfor 
være parodontalt betinget. Kirurgisk behandling og forseg-
ling af store eksterne resorptionskaviteter er afgørende for 
en god prognose, og denne procedure viser i dette arbejde 
standsning af den eksterne resorption i begge patienttil-
fælde over lang tid.

aflastningssnit. Efter rougenering lokaliseredes resorptionska-
viteten. Der blev renset for granulationsvæv med ekskavator 
og curetter. Resorptionskaviteten blev boret let med rosenbor 
under påsprøjtning med sterilt fysiologisk saltvand, således at 
overfladen var glat og ren uden en resorptionslakune-lignende 
overflade (Fig. 3C). Mod rodkanalen blev der lagt calciumhy-
droxid for ikke at fylde plast i rodkanalen. Der blev etableret 
tørlægning med 2 dråber 1 % adrenalin på Spongostan Dental, 
der blev lagt i kaviteten i ca. 2 min. Ved afgrænsning af kavite-
ten mod emalje blev der foretaget syreætsning af denne i 30 sek. 
og derefter skylning med saltvand og tørring med luft. Jævn-
før tidligere publiceret adhæsiv procedure (10) blev dentinen 
i resorptionskaviteten gnubbet med EDTA gel (0,5 mol/L, pH 
7,4) på en microbrush i 20 sek., derefter skylning med saltvand 
og aftørring med luft, endelig gnubbes Gluma desensitizer på 
microbrush ind i resorptionskaviteten i 20 sek., derefter tørret 
med luft. Resorptionskaviteten blev fyldt med en lyspolymeri-
serende plast. Kaviteten blev fyldt af flere lag plast med lyspo-
lymerisering indimellem for at undgå polymerisationskontrak-
tion, da kaviteten var stor (Fig. 3D og E). Efterfølgende blev der 
foretaget afglatning af fyldningskanter med en skarp culter. Der 
blev udført grundig skylning af operationsfeltet med saltvand 
før suturering. Suturer blev fjernet efter en uge.

Patienten blev kontrolleret seks uger efter operation for at 
vurdere heling, og der blev re-informeret om renhold af områ-
det (Fig. 3F). Der blev iagttaget heling marginalt, og patienten 
blev tillige informeret om, at der kunne komme gingivaretrak-
tion. Patienten kom først til kontrol hos egen tandlæge fire år 
efter behandlingen, her blev der taget kontrolrøntgen (Fig. 3G). 
Patienten har ikke haft symptomer fra regionen, og der var in-
gen radiologisk tegn på resorptiv progression og ej heller tegn 
på apikal translucens. Patienten mødte ikke til færdiggørelse 
af den endodontiske behandling, så der har været en utilsigtet 
forlænget provisorisk rodfyldning af rodkanalen.

PATIENTTILFÆLDE 3 
Patienten er henvist 1997 til kirurgisk behandling af resorpti-
onskaviteten. Ved henvendelsen har den 58-årige kvinde fået tre 
antibiotikabehandlinger grundet persisterende infektion i regio 
3+. Kvinden informerer om udført ortodontisk behandling som 
ung. Den objektive undersøgelse viser blødning fra pochen efter 
sondering facialt og distalt. Radiologisk ses ekstern rodresorpti-
on svarende til 3+ med ældre tidligere udført rodbehandling. Re-
sorptionen involverer radiologisk mere end halvdelen af roden. 
Til trods for suboptimal kvalitet af rodfyldning ses apikalt velde-
fineret lamina dura uden tegn på apikal translucens (Fig. 4A). 
Der var ingen medicinske kontraindikationer for behandling. 
Følgende diagnose blev stillet ud fra den kliniske undersøgelse 
samt røntgen: 3+ rodfyldt et resorptio radicis dentis externa. Med 
samtykke fra patienten blev der planlagt kirurgisk opklapning 
og aflukning af resorptionskaviteten med dentinbundet plast. 

Behandling
Lokalbedøvelse med 3 ml Lidoplyin blev lagt som infiltrationer 
facialt. Der blev lagt incision med randsnit fra distalt 5+ til aflast-
ningssnit mesialt 2+. Lappen blev rougeneret fri, og resorptions-

kaviteten blev lokaliseret. Kaviteten blev renset for granulations-
væv med en ekskavator samt curetter. Resorptionskaviteten blev 
boret let med rosenbor for at få overfladen glat og for at få over-
blik over hele resorptionskaviteten (Fig. 4B). Der blev etableret 
hæmostase med 2 dråber 1 % adrenalin på Spongostan Dental i 
2 min., og emalje og dentin blev behandlet som i Patienttilfælde 
2. Kaviteten blev fyldt med en kemisk polymeriserende resin og 
fyldningsplast (Fig. 4C). Efter polymerisering af den kemisk po-
lymeriserende plast blev overfladen aftørret med alkohol for at 
fjerne det ikke polymeriserede ilt-inhiberede overfladelag. Efter-
følgende blev der foretaget afglatning af fyldningskanter med en 
skarp culter. Der blev udført grundig skylning af operationsfeltet 
med saltvand før suturering. Postoperativ røntgenkontrol (Fig. 
4D) viser det behandlede resorptive område samt i.a. apikalt. 18-
års røntgenkontrol (Fig. 4E) viser radiologisk uændrede marginale 
og apikale forhold sammenlignet med postoperativt røntgenbil-
lede. Klinisk ses dog gingivaretraktion samt let slid af den cervi-
kale fyldning (Fig. 4F).

DISKUSSION 
Reparationsrelateret overfladeresorption ses ved skader af paro-
dontalligamentet. Dette kan særligt forekomme ved ekstrusion 
og lateral luksation på rodlukkede tænder (2). Patienttilfælde 1 
var udsat for en kombinationsskade bestående af en konkussion 
samt en kronefraktur. Ved disse forhold er risikoen for pulpane-
krose forøget (6). I Patienttilfælde 1 blev der dog foretaget en fejl-
fortolkning, eftersom pulpa var vital. Samtidig pågik en aktiv or-
todontisk behandling. En sandsynlig forklaring på den resorptive 
progression er således den mekaniske påvirkning fra den samti-
dige ortodontiske behandling. Det er væsentligt at fremhæve, at 
dette patienttilfælde er et eksempel på en ikke-infektionsrelateret 
overfladeresorption, opstået primært i forbindelse med ortodon-
tisk behandling, måske initialt udløst af den traumerelatere-
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Behandling af infektionsrelateret resorption svarende til 1+ 

Fig. 3. Patienttilfælde 2. Kanalbehandling indledes på 1+ (A, B), men infektionen persisterer, og kirurgisk behandling iværksættes med rensning (C) og fyldning med plast 
af den eksterne resorptionskavitet (D). Post-operativt røntgen (E) samt regionen 6 uger post-operativt (F). Radiologisk kontrol efter 4 år viser uforandrede forhold (G). 
Bemærk, utilsigtet forlænget provisorisk tilstand ses for obturation af rodkanalen, men uden apikale tegn på translucens.   

Fig. 3. Case study 2. Root canal treatment is initiated on 1+ (A, B), but the infection persists and surgical treatment is initiated with cleansing of the external resorption 
cavity (C) and filling with a composite (D). Post-operative radiograph (E) and the region after six weeks (F). 4-yr radiographical follow-up shows unchanged conditions 
(G). Unintentionally prolonged temporary obturation is noted of the root canal, but with no signs of apical translucency. 

A
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de skade på parodontalligamentet. Nærværende patienttilfælde 
skal derfor påminde om omhyggelig anamnese omkring tidligere 
tandtraumer og udredning af objektive fund, herunder navnlig 
udførelse af vitalitetstest med dels elektrometrisk test, dels kul-
despray. Ved kombinationsskader er forventning til eksterne re-
sorptioner i øvrigt lille, fordi størstedelen af traumets kraft bliver 
absorberet i kronefrakturen og ikke svarende til parodontalliga-
mentet (6-8). Behandlingen burde i udgangspunktet have været 
afbrydning af den ortodontiske behandling hurtigst muligt og 
ikke endodontisk behandling.

I de sidste to patienttilfælde er der formodentlig opstået kom-
munikation mellem det marginale parodontium og resorptions-

kaviteten. I Patienttilfælde 2 har dette medført en ekstra infek-
tionsvej fra det marginale parodontium, der har vanskeliggjort 
dels kontrol af resorptionen, dels kontrol af den endodontiske 
infektion. I Patienttilfælde 3 synes det udelukkende at være en 
marginalt infektionsbetinget resorption, eftersom den rodbe-
handlede tand ikke viser tegn på parodontitis apicalis. Resorp-
tionskavitetens kommunikation til det marginale parodontium 
giver anledning til udvikling af marginal parodontitis svarende 
til resorptionskaviteten. Det er uvist, om resorptions-processen 
opretholder sin aktivitet, eller om kaviteten primært bliver re-
tentionssted for bakterier. Der er antagelig et bidrag fra begge 
aspekter, eftersom granulationsvæv skal fjernes fra kaviteten 
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Behandling af infektionsrelateret resorption svarende til 3+ 

Fig. 4. Patienttilfælde 3. Præ-operativ røntgenbillede viser distal lokaliseret ekstern infektions betinget (inflammatorisk) rodresorption på tidligere rodbehand-
lede 3+. Bemærk de apikale forhold på 3+ viser intet abnormt (A), hvorfor den eksisterende rodfyldning ikke revideres. Kirurgisk behandling iværksættes med 
rensning af den eksterne resorptionskavitet (B). Kaviteten fyldes med plast (C) og det post-operative røntgenbillede (D) viser sammenlignet med 18 års radiolo-
gisk kontrol (E) ingen progression svarende til den tidligere resorptive læsion samt persisterende sunde apikale forhold. Kliniske forhold efter 18 år med gingiva 
retraktion facialt (F).  

Fig. 4. Case study 3. Pre-operative radiograph of distal localized infection related inflammatory root resorption on previously root treated 3+. The apical 
region of 3+ shows nothing abnormal (A) as to why the root filling is not retreated. Surgical treatment is initiated with the cleansing of the external resorp- 
tion cavity (B). The cavity is filled with a composite (C) and post-operative radiographs (D) show compared to 18-yr radiographical follow-up (E) no progres-
sion corresponding to the previously resorptive lesion as well as persistent healthy apical conditions. Clinically conditions after 18 years show gingival  
retraction (F).
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TREATMENT OF EXTERNAL ROOT RESORPTIONS –  
3 CASE STUDIES
BACKGROUND – This article describes examples of external re-
sorption and subsequent treatments regarding a repair related 
surface resorption (no infection) and two stages of infected 
related inflammatory resorption on trauma affected teeth. The 
infected root canal can maintain an active resorption, and the 
process can be compromised by a periodontal infection. 
CASE STUDIES – In the first patient case, the course of er-
roneous treatment is examined as well as the difficulty of 

obtaining a clear diagnostic basis about the repair related 
surface resorption. In subsequent 2 complex cases, reports 
are made of the infection-related inflammatory resorptions 
with a marginal contamination.                                                    
CONCLUSION – It is contraindicated to maintain or start an 
orthodontic treatment on a recent trauma affected vital tooth 
as this may maintain or initiate an active resorption process. 
Surgical treatment and sealing of the resorption cavity shows 
that late infection-related inflammatory external root resorp-
tion cases can be controlled.
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LITTERATUR

efter opklapning. Det kirurgiske behandlingsformål bliver i prin-
cippet et forsøg på at eliminere kaviteten. Behandlingen er mulig, 
hvis man kan få overblik over hele kaviteten. CBCT er derfor et 
godt hjælpemiddel til at vurdere resorptionens udbredelse og 
størrelse. Bemærk, Patienttilfælde 3 blev behandlet, før CBCT var 
en mulighed. Det er vigtigt at vælge en incision, der giver fuldt 
overblik over hele kaviteten. Overfladen i en resorptionskavitet 
er ujævn med små lommer, hvor der kan være resorptionsvæv 
med let blødning. Overfladen skal derfor bores for at blive ren, 
så tørlægning er mulig, da hæmostase er væsentligt for at få en 
optimal binding mellem plast og dentin. I begge de kirurgiske 
patienttilfælde er der brugt dentinbindersystemet Gluma. Gluma 
indeholder glutaraldehyd og kan derfor tænkes at desinficere 
rodoverfladen samtidig med, at det binder plastet. Man får for-
modentlig ikke gendannet marginal knogle over plastfyldningen, 
men man kan forvente at få et epitelialt fæste uden patologiske 
pocher. På sigt afhænger prognosen derfor af mundhygiejnen. 
Patienten bør tillige præoperativt informeres om, at der kan kom-
me gingivaretraktion.

Sammenfattende kan det anføres, at tidlig diagnostik af eks-
tern resorption er vanskelig. Status af pulpas vitalitet er væsent-
lig, da nekrose og efterfølgende infektion kan føre til rodresorp-
tion længe efter skadens debut. Endelig må det understreges, 
at god anamnese før behandling er nødvendigt for så vidt mu-
ligt at undgå kontraindiceret forløb, såsom opretholdelse af 
ortodontisk behandling på vital tand med traumehistorik samt 
fejlagtig iværksættelse af rodbehandling. Ved større eksterne 
rodresorptioner kan der opstå marginal kommunikation, og 
tilstødende ny infektion kan derfor være parodontalt betinget. 
Kirurgisk behandling og forsegling af resorptionskaviteten er 
afgørende for en god prognose, og denne procedure viser i dette 
arbejde standsning af den eksterne resorption i begge patient-
tilfælde over lang tid.

TAK
Tandlægeklinikken Avedøre Stationsby (Patienttilfælde 2) 
samt tandlæge Lotte Hein Sørensen (Patienttilfælde 3) takkes 
for fremsendelse af kontroldata, herunder røntgenbilleder. 
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DENNE ARTIKEL ANVENDES UDTRYKKET cervikal re-
sorption, som i litteraturen er beskrevet med udgangs-
punkt i flere teorier og med deraf følgende navne: 
odontoclastoma (1), perifer cervikal resorption (2), 
invasiv ekstra kanalresorption (3), supraossøs eks-
tra kanalinvasiv resorption (4), perifer inflammato-
risk rodresorption (5) samt sub-epitelial ekstern rod 
resorption (6). En meget hyppigt anvendt tilgang til 
de cervikale resorptioner er klassifikationen udarbej-

det af Heithersay (7). Den er radiologisk illustrativ og beskri-
ver fire stigende involveringsgrader af krone-rod-komplekset 
(Fig. 1 og 2A-G). Radiologisk ses en begyndende penetration af 
dentin ved emalje-cement-grænsen (Klasse I). Klinisk vil man 
ofte kunne sondere en kavitet lige under kontaktepitelet ved 
emalje-cement-grænsen, som slutteligt kan ende med en gan-
ske omfattende omdannelse af dentin i både kronen og over en 
1/3 ned i roden (Klasse IV), med en karakteristisk bevarelse af 
rodkanalen. Det reelle omfang af resorption kan optimalt un-
derstøttes ved anvendelse af CBCT (8), der vil give information 
til en korrekt behandlingsplanlægning (9). Cervikal resorpti-
on er ofte kendetegnet ved at udvikle sig asymptomatisk, og 
forandringerne forveksles ofte med interne resorptioner (10). 
Den vitale pulpa har formodentlig ikke en styrende rolle i ud-
viklingen af den cervikale resorption (11). Pulpa er dog tyde-
ligt påvirket ved sene stadier ved bl.a. erkendelsen af odonto-
blast atrofi, forekomst af pulpasten samt diffus kalcificering af 
pulpavævet (12). En reel penetration af det resorptive væv til 
pulpa sker ikke umiddelbart, og det skyldes tilstedeværelsen 
af en såkaldt perikanal resorptionsresistent skede. Denne in-
deholder prædentin, dentin, samt reparativ knogleaflejring og 

BAGGRUND – En hyppigt anvendt konventionel ra-
diologisk klassifikation med fire progressionssta-
dier af cervikale resorptionsskader (Klasse I-IV, ad 
modum Heithersay) anvendes i denne artikel. Der 
er dårligere prognose, jo mere omfattende de re-
sorptive skader er.
PATIENTTILFÆLDE – Fire tilfælde af cervikal re-
sorption med stigende kompleksitet svarende til 
Heithersays klassifikation præsenteres, og hvor 
endodontiske og kirurgiske behandlingsprincip-
per benyttes. Ved de fremadskridende stadier er 
rodbehandling nødvendig udover behandling af 
resorptionskaviteten. 
KONKLUSION – Behandling i almen praksis bør be-
grænses til Klasse I og II (ad modum Heithersay). 
Forstørrelse bør anvendes ved Klasse III og IV (ad 
modum Heithersay). En aflukning af overfladebrud-
det og fjernelse af det resorptive væv er afgørende 
for et godt resultat; generelt anbefales, at behand-
lingerne er understøttet af en CBCT-undersøgelse. 
Endelig kan læsionerne forekomme i forskellig pro-
gressionshastighed. IEMNEORD Cone Beam Computed Tomography  |  oral surgery

endodontics  |  external cervical resorption 
root canal treatment

ABSTRACT
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ses i varierende tykkelse helt ned til 70 µm (12). Rodkanalen 
kan på et røntgenbillede således fremstå med en lamina dura-
lignende begrænsning (se senere). Den ikke-pulparelaterede 
patogenese af cervikal resorption understøttes af det forhold, at 
rodbehandlede tænder også kan diagnosticeres med ofte mere 
aktive cervikale resorptive læsioner (13).

I artiklen beskrives fire patienttilfælde med stigende kom-
pleksitet af cervikal resorption klassificeret svarende til Klasse 
II og IV (ad modum Heithersay, Fig. 1). De kliniske patient-
tilfælde viser eksempler på primært endodontisk behandling 
samt kombineret med en kirurgisk behandlingsstrategi. Slut-
telig rapporteres et ubehandlet forløb af cervikal resorption, 
grundet manglende ønske om behandling fra patienten. Dette 
eksemplificerer forskellige progressionshastigheder af aktive 
læsioner i samme tandsæt. Anbefaling omkring behandlings-
strategi i almen praksis gives.

PATIENTTILFÆLDE 1
En 39-årig kvinde kommer til konsultation for uro ved tand-
kødet i regio 1-1. Der er ingen umiddelbare anamnestiske op-
lysninger om tidligere traumer eller andre kompromitterende 
hændelser eller tandbehandling. Patienten føler, at hun kan 
miste tanden, der føles meget løs. Den kliniske objektive un-

dersøgelse viser ingen kliniske tegn på lokal infektion såsom 
rødme, hævelse eller fistel. Ved sondering lingvalt subgingivalt 
på 1- konstateres en tydelig klinisk kavitet. 1- har ellers ikke pa-
tologiske pocher. Der er løsning af 2. grad. 1- er vital vurderet 
elektrometrisk samt med kuldespray (Green ENDO I.C.E. The 
Hygienic Corporation, Akron, OH, USA). Der stilles følgende 
diagnose:1- pulpa sana et resorptio radicis dentis cervicalis ex-
terna (Klasse II ad modum Heithersay). Helbredsoplysninger 
blev gennemgået, og der var ingen kontraindikation for be-
handling af den eksterne resorption.

Behandling 
Det excentriske røntgenbillede tydede ikke på, at de resorptive 
forandringer omsluttede rodkanalen (Fig. 3A). Behandlingen 
blev præoperativt diskuteret med patienten. Patienten blev op-
lyst om en forventelig god prognose vurderet ud fra læsionens 
udstrækning (7), men at der efterfølgende kunne blive behov 
for rodbehandling. Der blev planlagt en operativ opklapning 
lingvalt efter patientaccept. Efter lokalanalgesi blev der fore-
taget randsnit lingvalt fra distalt på 3- med overskæring af pa-
piller til distalt på -3; lingvalt lægges der ikke aflastningssnit. 
Slimhindelappen blev rougeneret fri. Resorptionskaviteten lo-
kaliseredes ved emalje-cement-grænsen. Den blev renset med 
ekskavator, og der blev foretaget let boring med rosenbor på 
dentinoverfladen under påsprøjtning med fysiologisk saltvand. 
Kaviteten fremstod glat og uden resorptionslakune-lignende 
overflade (Fig. 3B). Granulationsvævet fra området blev fjer-
net med en curette. Kaviteten blev fyldt med plast med vanlig 
adhæsiv teknik (se detaljeret beskrivelse senere) (Fig. 3C, D). 

Patienten havde ved tremåneders kontrol fortsat persiste-
rende uro fra regionen, hvorfor der blev indikation for pulpek-
tomi. Efter kofferdamanlæg og afvaskning med 0,2 % klorhe-
xidin iværksattes konventionel rodbehandling (Fig. 4A). Jævn-
før de præ-operative røntgenbilleder (Fig. 2C, 3A) havde 1- to 
kanaler, hvorfor der blev mekanisk udrenset med præ-bøjede 
k-flex file (Fig. 4B). Der blev afsluttet med mellemseanceind-
læg med calciumhydroxid samt provisorisk fyldning. Endeligt 
rodmål blev bestemt ved hjælp af apexlokator og røntgenbil-
lede. Det post-operative excentriske røntgenbillede af rodfyld-
ningen understøtter, at resorptionen ikke havde perforereret til 
pulpa (Fig. 4C). Post-operativt orto-radialt røntgenbillede sam-
menlignet med toårs røntgenkontrol viser radiologiske sunde 
apikale forhold efter rodbehandling og ingen progression fra 
det tidligere behandlede resorptionsområde. Der blev obser-
veret sunde marginale forhold (Fig. 4D, E). Patienten havde 
ikke subjektive symptomer. 18-års kontrol viser uforandrede 
forhold, hvad angår den behandlede resorption. Der er ikke api-
kale forandringer, men der ses et marginalt fæstetab (Fig. 4F). 

PATIENTTILFÆLDE 2
En 30-årig kvinde henvises for ”underligt” udseende røntgen-
billede af 6- (præoperativt røntgenbillede ses i Fig. 2F) med 
formodede resorptive skader. Der er ingen umiddelbare anam-
nestiske oplysninger om tidligere traumer eller anden kompro-
mitterende hændelse eller tandbehandling. Kvinden havde som 
barn modtaget ortodontisk behandling. Den kliniske objektive 

Heithersay resorptionsklasser 

Fig. 1. Heithersays klassifikationsskit-
ser af cervikal resorption.

Fig. 1. Heithersay’s classification 
sketch of cervical resorption.
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The Hygienic Corporation, Akron, OH, USA). Radiologisk blev 
der konstateret en translucent zone omgrænsende særligt den 
distale rodkanal til mere end 1/3 af roden samt furkaturen. Der 
var udvidet parodontalspalte mesialt (Fig. 2F). Der stilles føl-

undersøgelse viste ingen kliniske tegn på lokal infektion såsom 
rødme, hævelse eller fistel. Det var ikke muligt klinisk at son-
dere en indgang for den cervikale resorption. 6- var vital, vur-
deret elektrometrisk samt med kuldespray (Green ENDO I.C.E. 

Cervikale resorptionsklasser klinisk

Fig. 2. Radiologiske og kliniske detaljer af stigende stadier af cervikal resorption svarende til Klasse I, II, III og IV ad modum Heithersay (7).
Klasse I (hvid pil, A) læsion på 1+ med undermineret emalje, så den fremstår som en lyserød læsion (B), men forventes at kunne behandles uden involvering af pulpa.
Klasse II læsion på -1 (hvide pile, C, D). Læsionen kan være vanskelig at differentialdiagnosticere ift. interne resorptioner, excentriske radiologiske optagelser, eller CBCT 
kan være indiceret for at vurdere penetrationens omfang (Patienttilfælde 1). 
Klasse III (E) involverer mindre end 1/3 af roden. Her på aktuelle 6- involverer resorptionen også furkaturen (hvid pil).
Klasse IV (F) involverer mere end 1/3 af roden. Den distale rodkanal på 6- fremstår her med en langstrakt lamina dura-lignende begrænsning (hvid pil) som udtryk for, 
at den resorptive proces omslutter rodkanalen. En klinisk deltalje fra operationsmikroskopet viser læsionen i den furkale del (hvide pile) før mekanisk overfladerensning 
(Patienttilfælde 2) (G).

Fig. 2. Radiological and clinical details of progressing stages of cervical resorption corresponding to classes I, II, III and IV according to Heithersay (7).
Class I (white arrow, A) lesion located on 1+, with undermining enamel appearing as a pink spot lesion (B), but can be expected to be treated without the involvement of pulp.
Class II lesion at -1 (white arrows, C, D). The lesion may be difficult to differentiate from internal resorption, but eccentric radiological recordings or CBCT of these le-
sions may be indicated to assess the degree of penetration (Case 1).
Class III (E) involves less than 1/3 of the root. Here, the lesion of 6 – also involves the furcation (white arrow). 
Class IV (F) The resorptive process involves more than a 1/3 of the root. The distal root canal of 6- appears like a tube with a lamina dura-like appearance (white arrow), 
indicating that the resorptive process encloses the root canal. A clinical detail from the operation microscope shows the lesion in the furcal part (white arrows) before 
the surface cleansing with a ´longneck´ (Case 2) (G).
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klinisk relevans
Endodontiske og kirurgiske behandlinger af cervikale re-
sorptioner ad modum Heithersay gennemgås. Det er be-
handlingsforløb over flere seancer, og ikke sjældent skal 
en pulpektomi udføres af tekniske grunde, fordi den inva-
sive cervikale resorption kan omslutte rodkanalen fuld-
stændig. Behandlingerne bør ske under brug af forstør-
relse. En realistisk vurdering i almen praksis vedrørende 
behandling af cervikal resorption er, at den bør begrænses 
til Klasse I og II (ad modum Heithersay) og med anbefaling 
af, at den er understøttet af en CBCT-undersøgelse. Såfremt 
man ikke arbejder under forstørrelse, bør henvisning fore-
tages og ikke mindst ved Klasse III og IV. En aflukning af 
overfladebruddet og fjernelse af det resorptive væv er af-
gørende for et godt resultat. Cervikale resorptive læsioner 
kan have forskellige progressionshastigheder, hvilket un-
derstreger vigtigheden af kontinuerlig kontrol, både før og 
efter behandling. 

Behandling 
Behandlingen blev præoperativt diskuteret med patienten. 
Der blev informeret om, at rodbehandling var nødvendigt, 
ikke fordi pulpa var beskadiget, men fordi omfanget af den 
resorptive skade gjorde det teknisk umuligt at bevare pulpa 
(8). Der blev oplyst om en rimelig prognose vurderet ud fra 
omfang af læsionen (7). Efter patientaccept blev der foreta-
get endodontisk behandling dels af rodkanalsystemet, dels af 
resorptionsskaden. I første seance blev der foretaget konven-
tionel oplukning samt anlæg af aseptisk arbejdsfelt, mekanisk 
udrensning efter standardprotokol. Calciumhydroxid blev an-
vendt med henblik på opnåelse af hæmostase fra det resorp-
tive område, men også som medikamentel seance, grundet 
tentativ apikal opklaring mesialt. Der blev undervejs skyllet 
med 2,5 % natriumhypoklorit svarende til 10 ml pr. kanal. 
Ved andet besøg udførtes let mekanisk overfladerensning 
med langhalset rosenbor under mikroskop for at fjerne den 
resorptionslakune-lignende overflade (Fig. 2G). Klinisk ses 
resorptionskaviteten ren i overfladen efter rensning (Fig. 5A). 
6- blev rodfyldt efter kontrol med ”pointbilleder” (Fig. 5B, C) 
med guttaperka points. Til rodfyldning af den resorptive kavi-
tet blev der anvendt koldtflydende guttaperka-sealer, Guttaf-
low (Fig. 5D), som netop var introduceret på den tid (2004).

Kontrol
Behandlingsresultatet blev kontrolleret efter 14 år, og sammen-
lignet med det postoperative røntgenbillede er der ingen pro-
gression fra den tidligere behandlede resorptive region, og der 
ses sunde apikale forhold (Fig. 6A,B).

PATIENTTILFÆLDE 3
Med dette tilfælde dokumenteres, hvad man fandt ved en 
histologisk biopsi svarende til en aktiv progredierende 

gende tentative diagnose: 6- pulpitis irreversibilis et parodontite 
apicale et resorptio radicis dentis cervicalis externa (Klasse IV ad 
modum Heithersay). Helbredsoplysninger blev gennemgået, og 
der var ingen kontraindikation for behandling. 

Kirurgisk resorptionsbehandling (klasse II, -1) 

Fig. 3. Patienttilfælde 1: Behandling af ekstern cervikal rodresorption Klasse 
II, -1. Excentrisk præ-operativ radiologisk optagelse viser, at det translucente 
område kan eksponeres fri af rodkanalen, men tæt relation til rodkanalkomplek-
set kan ikke udelukkes (A). Efter rensning af den resorptive kavitet (sort pil) er 
der ikke perforation til pulpa (B). Kaviteten forseglet med plast (C). Post-operativ 
radiologisk optagelse af behandlingen viser placering af radiopak fylding (D).

Fig. 3. Case 1: Treatment of external cervical root resorption class II, -1. Eccentric 
pre-operative radiographical recording shows that the translucent region can 
be exposed free of the root canal, but close relation to the root canal complex 
is apparent (A). After cleansing of the resorption cavity (black arrow) there is 
no perforation for pulp (B). The cavity is sealed with resin (C). Post-operative 
radiograph shows a radiodense filling (D).
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bevæge sig frem og tilbage. Ved den objektive undersøgelse 
blev det bekræftet, at tandsegmenter bilateralt i underkæ-
bemolarregionen samt i fronten var tydelig mobile og kunne 
bevæges flere mm i facio-lingval retning. Ved 3- lokaliseres 
en dyb kavitet svarende til kronekant i horisontal retning. 
Pochemåleren kan penetrere op til 5 mm horisontalt (Fig. 
7B). Tanden vurderes vital. Røntgenbillede af læsionen viser 
en stor cervikal resorptionsskade med lamina dura-lignende 
forandring ned langs roden over 1/3, svarende til Klasse 
IV (Fig. 7A). Der stilles følgende diagnose: 3- pulpa sana et 
resorptio radicis dentis cervicalis externa (Klasse IV ad mo-
dum Heithersay). Helbredsoplysninger blev gennemgået, og 
der var ingen kontraindikation for behandling. Flere tænder 
har resorptive læsioner i mindre grad; patienten ønsker kun 
nærværende tand forsøgt behandlet (se også Patienttilfælde 
4 for multiple læsioner). 

Tilstødende rodbehandling (Klasse II, -1)

Fig. 4. Patienttilfælde 1: Endodontisk efterbehandling af cervikal resorp-
tion (Klasse II, -1). Efter aspetisk arbejdsfelt (A) udføres en konventionel 
pulpektomi behandling af -1, grundet persisterende subjektive symptomer 
fra regionen. Der lokaliseres 2 kanaler, der udrenses ved anvendelse af 
præ-bøjede håndinstrumenter (B). Excentrisk post-operativt røntgenbillede 
af rodbehandlingen viser ingen kommunikation mellem den fyldte resorptive 
læsion og rodkanalerne (C). Post-operativt orto-radialt røntgenbillede (D) 
viser sammenlignet med 2-års kontrol sunde apikale forhold (E). 18-års 
røntgenbilledkontrol viser uforandrede forhold svarende til det tidligere 
behandlede resorptive område samt sunde apikale forhold, men der ses et 
lokalt marginalt fæstetab (F).

Fig. 4. Case 1: Endodontic post-treatment of the cervical resorption (class II, -1). 
After preparation of the aseptic working field (A), a conventional pulpectomy 
is performed due to persistent subjective symptoms from -1. Two roots are 
present and instrumented using pre-bent hand instruments (B). Eccentric post-
operative radiograph of root canal treatment shows no communication between 
the filled resorptive lesion and the root canal (C). Post-operative ortho-radial 
radiograph (D), compared with 2-yr follow-up reveals sound apical conditions 
(E). 18-yr follow-up shows unchanged conditions of the previously treated 
resorptive area as well as sound apical conditions, but a local marginal bone 
loss is observed (F).

A

D E F

B C

cervikal resorption (Klasse IV). En 31-årig mandlig patient 
henvender sig med meget omfattende resorptionsskade sva-
rende til en bropille 3- (Fig. 7A). I første omgang mistænk-
tes området for manglende behandling af caries under kro-
nekant. Ingen pulpitis-lignende symptomer, men patienten 
kan mærke broen fra regio 3- til 1-. Der er ingen historik 
omkring traumer eller anden behandling. Patienten oply-
ser om en ekstrem uvane med at skære tænder, så de kan 

Endodontisk resorptionsbehandling (Klasse IV, 6-)

Fig. 5. Patienttilfælde 2: Endodontisk behandling af cervikal resorption Klasse 
IV på 6-, involverende en pulpektomi (præoperativt røntgenbillede vist i Fig. 
2F). Efter afvaskning af resorptionskaviteten ses en ikke-blødende overflade (A), 
forinden var tanden mekanisk udrenset og havde haft calcium hydroxidindlæg 
med henblik på opnåelse af koagulation fra omfattende blødning fra de resorp-
tive læsioner. Et point-billede anvendtes med henblik på kontrol af rodkana-
lerne ift. resorptionskavitetens omfang efter rensning (B, C). Masterpoint ses 
cementeret med guttaflow (D).

Fig. 5. Case 2: Endodontic treatment of invasiv cervical root resorption class 
IV at 6-, involving a pulpectomy (pre-operative radiograph is shown in Fig. 2F). 
After cleansing of the cavity, a non-bleeding surface is observed (A). Before the 
tooth was instrumented, a calcium hydroxide setting was carried out, for the 
control of the extensive bleeding from the resorption lesions. A masterpoint 
control was used for the evaluation of the extent of the resorption cavity after 
instrumentation (B, C). Masterpoint sealed with guttaflow (D).
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Behandling 
Der anlægges lokalanalgesi. Der blev foretaget randsnit med 
papiller omkring tanden med resorption og aflastningssnit ved 
nabotænder. Efter rouginering lokaliseredes resorptionskavite-
ten (Fig. 7C). Ved fjernelse af det resorptive væv er mængden af 
et sådant omfang, at der kan foretages en biopsi af det udtagne 
væv (Fig. 7C). Den histologiske prøve viser et epitelbeklædt gra-
nulationsvæv med partier af dentinfragmenter med egentlige 
histologiske resorptionslakuner som udtryk for det aktive pro-
gressionsforløb. I denne biopsi dog uden tydelig tilstedeværelse 
af mangekernede odontoklaster (Fig. 7D, E). 

Kaviteten blev renset for alt blødtvæv med ekskavator. Gra-
nulationsvæv i området blev fjernet med curette. Resorptions-
kaviteten blev boret let med rosenbor under påsprøjtning med 
fysiologisk saltvand, således at overfladen var glat og ren uden 
en resorptionslakune-lignende overflade. Via resorptionskavi-
teten foretages mekanisk udrensning af rodkanalen med Niti-
flex håndfile op til #40 samt skylning med natriumhypoklorit 
2,5 % (12 ml) og umiddelbart efterfulgt af rodfyldning med 
kold lateral teknik under anvendelse af guttaperka og ZnO-
eugenolholdig sealer. Resorptions- kaviteten aflukkes herefter, 
hvor der forinden er tørlagt med 2 dråber 1 % adrenalin på 

Spongostan Dental, der forblev i kaviteten i ca. 2 min. Herefter 
blev dentinen i resorptionskaviteten gnubbet med EDTA gel på 
en microbrush i 20 sek., derefter skylning med saltvand og af-
tørring med luft (Fig. 7F). Gluma desensitizer på microbrush 
blev gnubbet ind i resorptionskaviteten i 20 sek., derefter tørret 
med luft jf. standardprotokol for anvendelse af retroplast (14). 
Kaviteten blev fyldt med en kemisk polymeriserende resin og 
fyldningsplast (Fig. 7G). Efter polymerisering af den kemisk 
polymeriserende plast blev overfladen aftørret med alkohol for 
at fjerne det ikke polymeriserede ilt-inhiberede overfladelag. 
Efterfølgende blev der foretaget afglatning af fyldningskanter 
med en skarp culter. Der blev udført grundig skylning af opera-
tionsfeltet med saltvand før suturering. Postoperativt røntgen-
billede viste den omfattende udstrækning af den behandlede 
cervikale resorption (Fig. 7H).

Kontrol
Ved kontakt med egen tandlæge blev det oplyst, at efter 12 år 
mistedes fyldning, og 3- var knækket (Fig. 7I). Klinisk kunne 
der endvidere konstateres en fortsat løsning ikke bare svarende 
til 3-, men til flere tænder. Årsag vurderes til at være som følge 
af den ekstreme uvane samt et efterfølgende progredieren-

14-års kontrol (Klasse IV, 6-)

Fig. 6. Patienttilfælde 2: Præ-operativt røntgenbillede af 6- (Fig. 2F), postoperativt (A) og efter 14 år (B). Bemærk, sealer overskud mesialt er væk, og den distale rodfyld-
ningshomogenitet synes reduceret. Der ses normale apikale forhold. Patienten har ingen subjektive symptomer.

Fig. 6. Case 2: Pre-operative radiograph of 6- (Fig. 2F), post-operative (A) and after 14 years (B). Note, sealer excess mesialt has dissolved, and the homogeneity of the 
distal root filling seems reduced. Healthy apical conditions are seen. The patient has no subjective symptoms.
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Endodontisk resorptionsbehandling (Klasse IV, 3-)

Fig. 7. Patienttilfælde 3: I relation til bropille 3- ses radiologisk en translucent (resorptiv) proces > 1/3 af roden. Endvidere fremstår rodkanalen med en langstrakt lamina 
dura-lignende begrænsning (hvide pile, A). Klinisk kan der konstateres en omfattende kavitet, hvor en pochemåler kan placeres 5 mm horisontalt ved kronekant (B). Re-
sorptionskavitet facialt 3- efter rouginering (C). Biopsisvar fra den cervikale resorption beskriver epitelceller perifert i prøven samt centrale partier af dels bindvævscel-
ler dels inflammationsceller (D) samt fragmenter af dentin (sort asterisk). En større gengivelse af dentinfragmentet viser tegn på histologiske resorptionslakuner (E), men 
uden mangekernede odontoklaster. Kavitet ses efter klinisk rensning (F) og efter plastfyldning (G). Det post-operative billede (H). 12 år post-operativt mistes fyldning, og 
3- er knækket (I). Der er udført omfattende implantatbehandling, ikke bare i aktuelle region, men svarende til øvrige involverede løsnede tænder (J).

Fig. 7. Case 3: The lesion involves radiographically the root > 1/3, and with a lamina-dura like appearance along the root (white arrows, A). Clinically an extensive 
cavity can be found and a 5 mm horizontally probing can be performed at the crown edge (B). The buccal resorption cavity after retraction (C). Biopsy of the cervical 
resorption discloses presences of connective tissue cells and inflammatory cells (D), as well as fragments of dentin (black asterisk). A larger representation of the dentin 
fragment shows signs of histological resorption lacunae (E), but without odontoclasts. Cavity is seen after cleansing (F), and after restoration with composite (G). Post-
operative radiograph shows indirectly the large extent of the resorptive class IV lesion (H). 12 years post-operatively, the restoration was lost and 3- was fractured (I). 
Major implant treatment was performed, not only in the actual region but also corresponding to several other teeth (J).
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de marginalt fæstetab grundet parodontitis marginalis. Med 
henblik på løsning af problemet havde egen tandlæge iværk-
sat implantatbehandling (Fig. 7J). Bemærk, at udtrykket re-
sorptionslakune-lignende også anvendt ved Patienttilfælde 1 
er klinisk ”slang” og beskrives også som en bikube-lignende 
overflade (15). 

PATIENTTILFÆLDE 4
Dokumentation af ubehandlede og samtidig progredierende 
resorptionstilfælde er selvklart sjældne, men grundet aktuel 
30-årig mands ønske om ikke at modtage færdigbehandling ses 
her dokumenteret et ubehandlet progressionsforløb for flere 
tænder i tandsættet over en toårig periode fra 2009 til 2011 
(Fig. 8A-F). Bemærk, læsionerne har forskellig progressions-
hastighed. Navnlig repræsenterer +4 et særligt hurtigt progres-
sionsforløb (Fig. 9A-D). Roden er næsten totalt omdannet, men 
med erkendelse af en isoleret rodkanalstruktur (Fig. 9B-D). 
Klinisk hænger det koronale fragment kun fast grundet det re-
sorptive vævs kommunikation med gingiva. I modsætning til 
+4 fremstår 5+ med en væsentlig langsommere progression 
(Fig. 8E, F). 

DISKUSSION
I denne artikel rapporteres cervikale resorptioner med stigende 
kompleksitet svarende til klassifikationen beskrevet af Heither-
say (7) og med eksempler på overvejende vellykkede behand-
lingsresultater selv efter flere års observation. Dette er nok me-
re som udtryk for, hvad der kan lade sig gøre, end at det kan 
forventes. En realistisk vurdering i almen praksis omkring tiltag 
til behandling af cervikal resorption bør begrænses til Klasse 
I og II (ad modum Heithersay) og med anbefalingen, at det er 
understøttet af en CBCT-beskrivelse. Såfremt man ikke arbej-
der under forstørrelse, bør henvisning foretages, ikke mindst 
ved Klasse III og IV (15), hvor sidstnævnte ofte vil ende med 
en umiddelbar ekstraktion. 

Den primært radiologiske Heithersay klassifikation er god 
at kende (Fig. 1), idet den hurtigt sætter de kliniske og radio-
logiske fund ind i en kontekst, hvor man kan vurdere en pro-
gressionshastighed af de resorptive forandringer over tid. For-
ventningerne til et korrekt behandlingsvalg baseret alene på 
Heithersays radiologiske klassifikation kommer dog til kort ved 
sammenligning med en CBCT-analyse (9), men anvendelsen 
af klassifikationen kan være den første diagnostiske pejling i 
privat praksis. 

Behandling af Patienttilfælde 1 blev iværksat i år 2000 uden 
en indledende CBCT-analyse. Selv ved Klasse I og II-læsioner 
kan der drages tvivl om penetrationsdybden samt relationen til 
rodkanalen i et facio-lingvalt aspekt på baggrund af konventio-
nelle røntgenbilleder. Det er således muligt, at en indledende 
CBCT-analyse havde resulteret i en pulpektomi. Patienttilfælde 
2 har tilsvarende efter behandling et omfang, som er større end 
den præoperative status. En CBCT-analyse ville have afsløret 
dette, om det så havde betydet, at tanden var blevet ekstrahe-
ret, er et interessant diagnostisk aspekt, der ikke skal omtales 
yderligere. Til trods for de gennemgående vellykkede kontrol-
besøg i denne rapport på selv omfattende resorptioner (Klasse 

Multiple læsioner

Fig. 8. Patienttilfælde 4: Eksempel med multiple asymptomatiske cervikale re-
sorptioner med ukendt ætiologi, og som ikke ønsker behandling. Over en 2-årig 
periode dokumenteres fra 2009 (A, C, E) til 2011 (B, D, F) ubehandlede progres-
sionsforløb med forskellig aktivitet. Facialt svarende til 7+ (A) og 3- (C) ses en 
tydelig øget translucens efter 2 år (B, D). Svarende til præmolarerne 5+/5- ses 
ikke tilsvarende udvikling.

Fig. 8. Case 4: Patient with multiple asymptomatic cervical resorptions with 
unknown aetiology who do not want treatment. Following a 2-yr period, docu-
mented from 2009 (A, C, E) to 2011 (B, D, F) examples of various progressions 
are observed. At a buccal-lingual plane corresponding to 7+ (A) and 3- (C), a 
marked increase in translucency is noted after 2 years (B, D). In contrast, no 
similar development is noted of the resorptive lesions in premolars 5+/5-.
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III eller IV) må det forventes, at tænder med en Klasse IV-læsion 
har en dårlig prognose. Det skal også bemærkes, at grunden 
til, at 3- er bevaret 12 år efter behandling, til trods for en om-
fattende cervikal resorption (Patienttilfælde 3), kan skyldes, at 
tanden har været bropille og dermed haft en anden belastning 
og funktion, end hvis den havde været enkeltstående.

Ved behandling af de cervikale resorptioner er der i littera-
turen rapporteret om anvendelse af trichloreddikesyre som et 
bidrag til at minimere forekomst af det resorptive væv i kavi-
teten efter fjernelse af granulationsvævet (7). Væsken er vold-
somt ætsende ved kontakt med blødtvæv og er ikke anvendt i 
nogen af de rapporterede tilfælde i nærværende arbejde. Det 
er tidligere blevet diskuteret, at overfladebehandling med tri-
chloreddikesyre af dentin måske ikke er egnet til binding med 
hverken en dentinadhæsiv eller glasionomer-cement, fordi den 
etablerede demineraliseringsdybde af dentinen er så omfat-
tende, at en adhæsiv ikke vil infiltrere optimalt (15), men det er 
ikke systematisk undersøgt. Anvendes trichloreddikesyre, skal 
kaviteten herefter som minimum bores ”frisk” i overfladen. Som 
alternativ til eliminering af potentielt beliggende resorptivt væv 
er der i denne artikel primært anvendt en mekanisk rensning 
med bor samt calciumhydroxid. I Patienttilfælde 1 og 3 er den-
tinbinderen Gluma anvendt som standard i den eksisterende 
adhæsivprotokol ved anvendelse af retroplast (14). Det kan ikke 
udelukkes, at Gluma samtidig kan have en bremsende effekt på 
resorptionsvævet, eftersom det indeholder glutaraldehyd. Klas-
se III og IV-læsioner er ofte karakteriseret ved kraftig blødning. 
Det kan anbefales, at man indleder med den ofte nødvendige 

pulpektomi med efterfølgende calciumhydroxidindlæg. Dette 
vil i de fleste tilfælde skabe mulighed for at vurdere omfan-
get af den resorptive læsion (Patienttilfælde 2). I næste besøg, 
typisk efter en uge, vil klumper af koaguleret resorptivt væv 
kunne skylles væk, og så vidt muligt kan den cervikale region 
intra-koronalt inspiceres med mikroskop. Ikke sjældent opstår 
ny blødning i denne fase. Det vil også ved denne lejlighed være 
muligt at vurdere, om videre behandling er realistisk. Anven-
delse af el-cauter under mikroskop er i denne artikel anvendt 
på linje med fjernelse af prolifereret gingiva, hvor eksempel-
vis anlæg af en vanskelig subgingival præparationsgrænse skal 
foretages subgingivalt. En punktberøring af blødende partier 
i kaviteten er en mulighed for hæmostase; om eliminering af 
det invasive resorptive væv vil ske samtidig, er dog spekula-
tivt. Svarende til Patienttilfælde 3 foretages pulpektomi efter 
rensning af resorptionskaviteten, men primært fordi kavitetens 
størrelse og beliggenhed betyder, at rodbehandlingen kan gen-
nemføres via kaviteten.

Patogenesen og ætiologien er fortsat ikke fuldt afdækket for 
cervikal resorption (ad modum Heithersay). Den anatomiske 
profil af emalje-cement-grænsen vurderes som værende en præ-
disponerende faktor i de tilfælde, hvor cement og emalje ikke 
er sammenfaldende med blottet dentin til følge (16). Denne 
blottelse kan være anatomisk betinget (17), iatrogent eller trau-
matisk forårsaget. På et materiale bestående af ekstraherede 
vitale tænder har Mauvridou et al. (12) for nylig præsenteret 
en mere nuanceret opfattelse vedrørende patogenese af de cer-
vikale resorptioner som værende inddelt i to faser, en resorptiv 

Hurtig progression

Fig. 9. Patienttilfælde 4: Behandling af +5 kan i 2009 iværksættes grundet symptomer (A) og kunne færdiggøres, dog uden afslutning med endelig koronal forsegling 
(B). Som anført ønskede aktuel patient ikke yderligere behandling af tandsættet, hvorfor også cervikal resorption +4 henstår ubehandlet (A-D). +4 progredierer særlig 
hurtigt, og i 2011 er tandroden stort set forsvundet. Rester af rodkanalens begrænsning kan ses i knoglen (hvid pile B-D), imens det koronale fragment gradvist mind-
skes. Fragmentet sidder i 2011 reelt kun via et blødtvævshæfte til gingiva samt svarende til de sidste rester fra rodkanalen (D). 

Fig. 9. Case 4: Treatment of +5 could in 2009 be initiated due to symptoms (A) and could be completed but without a final coronal seal (B). As indicated, the current 
patient did not want to be treated, therefore the cervical resorption +4 remains untreated (A-D). +4 progresses very quickly and in 2011 the tooth root has largely disap-
peared. Remains of the root canal restriction can be seen in the bone (white arrows B-D) while the coronal fragment gradually decreases. In 2011, the fragment is only 
present due to a soft tissue communication to gingiva, and remnants of the root canal (D).
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og en reparativ fase. I Heithersays klassifikation fra 1990’erne 
(7) indgår ikke opfattelsen af, at der i den resorptive proces 
er remodelleringsmekanismer til stede, samt at det kan fore-
komme på rodbehandlede tænder, og endelig er vurderingen 
i et facio-lingvalt aspekt begrænset, hvad angår det rummelige 
omfang af resorptionen, hvis ikke CBCT anvendes.

De hyppigste tre årsager for cervikale resorptioner har klas-
sisk været som følge af ortodontisk behandling, traumer eller 
blegning. I ældre litteratur har der været en del af patienttil-
fældene, som ikke har kunnet henføres til en årsag (18). I et 
nyligt arbejde med anvendelse af særligt nuancerede interviews 
af patienter med cervikal resorption var det muligt at kortlæg-
ge stort set alle patienttilfælde (19). I majoriteten vurderedes 
årsagen til resorptionen at være multifaktorielt betinget. Or-
todontisk behandling samt ringe mundhygiejne udgjorde den 
mest frekvente faktorkombination (19). Til trods for at enkelte 
arbejder i ortodontisk relaterede tidsskrifter (20) udtrykker 
skepsis overfor sammenhæng mellem ortodontisk behandling 
og cervikale resorptioner, synes der fortsat at være størst kob-
ling mellem ortodonti i samspil med relaterede faktorer. Kom-
binationen af en ortodontisk indiceret ekstraktion samt efter-
følgende forekomst af resorption på nabotand er et eksempel på 
en multifaktoriel årsag til udvikling af cervikal resorption (19). 
Ved eksempelvis fjernelse af en præmolar i underkæben kan der 
iatrogent med elevator påføres skade på parodontal-ligamentet 
på nabotanden. En efterfølgende ortodontisk behandling kan 
give risiko for udvikling af en invasiv cervikal resorption (Fig. 
10). I Patienttilfælde 3 var en ekstrem uvane med kraftigt tand-
pres en tentativ forklaring. Der kunne til Patienttilfælde 1 også 
anføres en historik omkring tandløsning. På langtidskontrollen 
ses et lokalt marginalt fæstetab, måske resultatet af en krone-
rod-fure som årsag til suboptimal mundhygiejne.

Rapportering af multiple resorptive læsioner er velkendt 
(21-23), men overordnet er ætiologien uklar. Et tilfælde har 

knyttet anvendelsen af hjemmeblegning som mulig årsag til 
multiple resorptive læsioner (24). I et andet patienttilfælde var 
multiple resorptive læsioner registreret som oral manifestation 
af systemisk sclerose (25). Patienttilfælde 4 i nærværende arbej-
de havde tydeligvis resorptive læsioner med meget forskelige 
progressionshastigheder, hvilket understreger vigtigheden af 
en kontinuerlig kontrol, og at nogle læsioner i sidste ende tyde-
ligvis progredierer langsomt, så indgreb kan undgås.

Som konklusion bør behandling i almen praksis begrænses 
til Klasse I og II (ad modum Heithersay) og med anbefalingen, 
at det er understøttet af en CBCT-undersøgelse. Såfremt man ik-
ke arbejder under forstørrelse, bør henvisning foretages og ikke 
mindst ved Klasse III og IV (ad modum Heithersay). En afluk-
ning af overfladebruddet og fjernelse af det resorptive væv er 
afgørende for et godt resultat. Endelig skal man være opmærk-
som på, at læsionerne kan forekomme i forskellig progression. 

TAK
Tandlægerne i Hedehusene (Patienttilfælde 1) og tandlæge Ulf 
Kretzschmer, Tandlægehuset i Bramming (Patienttilfælde 2), 
samt Tandklinikkenravn (Patienttilfælde 3) takkes for fremsen-
delse af kontroldata, herunder røntgenbilleder. Professor Jesper 
Reibel takkes for varetagelse af biopsi fra  Patienttilfælde 2.  

Multifaktorielt eksempel

Fig. 10. Efter ortodontisk indiceret fjernelse af præmolaren iværksættes ortodontisk behandling (A). Efter fjernelse af apparatur ses en tydelig udvikling af en cervikal 
resorption Klasse III (ad modum Heithersay) på 6´eren efter en periode på godt 2 år fra 2007 til 2009 (B). Røntgenbilledet fra primo 2010 viser læsionens begyndende 
udstrækning i roden (C).

Fig. 10. Orthodontic treatment is initiated after orthodontically indicated removal of the premolar (A). After removal of the orthodontic band a clear development of 
a cervical resorption class III (ad modum Heitersay) is seen in the first mandibular molar, after a 2-yr period from 2007 to 2009 (B). The radiograph from primo 2010 
shows the initial extend into the root (C).
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TREATMENT OF CERVICAL RESORPTIONS –  
4 CASE STUDIES
BACKGROUND – A frequently used conventional radiologi-
cal classification with four progressing stages of cervical 
resorption (Class I-IV, ad modum Heithersay) is used in this 
paper. As the resorptive lesion progresses a poorer prognosis 
should be expected. 
CASE STUDIES – Four cases of cervical resorption with increas-
ing complexity are reported, following the Heithersay classi-
fication, where endodontic and surgical treatment principles 

have been used. For advanced lesions root canal treatments 
are needed besides treating the resorption. 
CONCLUSION – Treatment in general practice should be lim-
ited to Class I and II (ad modum Heitersay). Magnification 
should be used for Class III and IV (ad modum Heitersay). 
Elimination of the cavity and removal of the resorptive tis-
sue is essential for a successful outcome. It is recommended 
that in general the treatments are supported by a CBCT ex-
amination. Finally, lesions can occur at different progres-
sion rates. 
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15 trin  
til behandling af  

INTERN resorption

Diagnostik og samtykke

1.  Diagnostik på enoral røntgen har vist, at der ses 
tydelig translucent ”udposning” af rodkanalen. 

2.  CBCT foreligger med henblik på 3-d-diagnosti-
cering af evt. perforation, særligt i facio-lingvalt 
aspekt.

3.  En vurdering af progression af resorption er ikke 
nødvendig – de skal altid behandles.

4.  Sensibilitetstest kan både være positiv eller 
negativ.

5.  Patienten skal give samtykke til, at der iværk-
sættes en behandling, som ikke har lige så god 
prognose som en konventionel rodbehandling.

Behandling

6.  Da tanden ofte har vitalitet apikalt for den inter-
ne resorption inklusive vitalt væv i resorptions-
lakunen, skal der altid foretages lokal bedøvelse 
uanset resultatet af vitalitetstest.

7.  Etablering af aseptisk arbejdsfelt.

8.  Ved aktiv læsion (= blødning fra dels resorpti-
onskavitet, dels rodkanal) påbegyndes konven-
tionel rodbehandling (kanalbehandling, fordi 
rodkanal er bakterielt inficeret). 

9. Kontroller omhyggeligt, at file kan komme til 
endeligt rodmål forbi den interne resorption, og 
udfør mekanisk udrensning apikalt.

10. Anvend mellemseanceindlæg med calciumhy-
droxid med henblik på at opnå koagulering af 
det resorptive væv – gentag eventuelt.

11. Ved oplukning til tanden uden blødning gen-
nemføres punkt 9, alternativt anvendes et 
jodindlæg i stedet for calciumhydroxid (som i 
kasuistikken på side 748).

Behandling af  
resorptioner  

Sådan gør du
 

Få indblik i interne, eksterne og 
cervikale RESORPTIONSFORLØB i 
denne guide, som er udarbejdet  

på baggrund af de tre kasuistikker 
på side 748, 754 og 762.

LARS BJØRNDAL, lektor, dr.odont., ph.d., Tandlægeskolen i 

København, VIBE RUD, tandlæge, henvisningspraksis i København, 

MERETE MARKVART, adjunkt, ph.d., tandlægeskolen i København.
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12. Uanset om der er blødning eller ej, benyt 
omhyggeligt aktiv skylning med natriumhypo-
klorit (fx med ultralyd eller guttaperkapoint), 
så skyllevæske kommer i tiltænkt kontakt med 
resorptionskaviteten.

13. Rodfyldning med flydende guttaperka, evt. 
modificeret teknik med indledende placering af 
afklippet kold masterpoint apikalt for resorpti-
onskaviteten.  

14. Ved diagnosticering af kommunikation fra 
resorptionen til den marginale knogle kan 
blødning være vanskelig at kontrollere, og der 
anvendes en calciumsilicatcement (MTA, BioDen-
tine eller Portland cement) for at lukke perfora-
tionen og udfylde resorptionskaviteten.

Kontrol

15. Efter rodfyldning forsynes tanden med sufficient 
koronal forsegling. 
 
Patienten indkaldes til kontrol efter et år.    

25 trin 
til behandling af  

EKSTERN resorption

Diagnostik og samtykke

1. Resorptionens udbredelse vurderes ud fra eno-
ral røntgen og CBCT. 

2. Generel progressionsvurdering er vanskelig 
særligt i tidlige stadier.

3. Vurder, om den primære årsag er traumerela-
teret. Hvis ja, kan det føre til en henholdende 
strategi.

4. Ved infektiøst betinget årsag er egentlig behand-
ling nødvendig.  

5. Det kan være vanskeligt at vurdere klinisk, om 
det fortsat er en mekanisk eller infektionsbe-
tinget progression, der opretholder aktivitet. Jo 
længere tid der er gået fra en traumeepisode, 
jo mere fokus bør man have på, at der kan være 
tale om en infektiøst betinget årsag.

6. Vær opmærksom på, at klassifikation af særligt 
store resorptive forandringer kan være mere 
teoretisk baseret end klinisk diagnosticerbar. 
Det, der dog kan henføres til en ekstern resorpti-
onshistorik (non-Heithersay), er tilstedeværelsen 
af relativt store isolerede skålformede læsioner 
uden en omkredsning af rodkanalen, hvorfor en 
tilstødende rodbehandling ikke behøver at være 
indiceret. 

7. Sensibilitetstest kan være både positiv eller 
negativ. 

8. Patienten skal give samtykke til, at der iværk-
sættes en behandling, som det kan være vanske-
ligt at give en prognose for. Patienten skal også 
give samtykke til, at tanden evt. skal behandles 
endodontisk på et senere tidspunkt.

Behandling uden pulpal komplikation

9. På baggrund af CBCT vurderes det, om kavitet 
ligger facialt eller lingvalt/palatinalt.

10. Er der primært tale om traume/mekanisk be-
tinget årsag, så foretag indledende kontrol og 
observation. 

11. Vær opmærksom på, om en tilstødende or-
todontisk behandling kan bidrage til fortsat 
progression – overvej temporær seponering af 
ortodontisk apparatur. 

12. Ved vurdering af aktiv progression af resorp-
tionskaviteten og afhængigt af lokalisation og 
størrelse så foretag en aflukning evt. i kombina-
tion med kirurgisk opklapning. 

13. Ved dybereliggende subgingivale områder 
uden oral kommunikation anbefales plast eller 
calcium-silicat-cementer (fx MTA, Portland eller 
BioDentine).  

(Guiden fortsætter på de næste sider)
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Behandling med pulpal komplikation (= smerte, 
kommunikation mellem kavitet og rodkanal, 
pulpanekrose med evt. apikal opklaring) 

14. Vurder på baggrund af CBCT, om resorptionen 
kommunikerer klinisk til pulpa/rodkanal via 
resorptionskaviteten. Bemærk, at det vil være 
det værst mulige ”scenarie”.

15. Kanalbehandlingen er ofte ikke tilstrækkelig, da 
mulig infektionsvej kan komme via den eksterne 
resorption – særligt hvis den eksterne resorption 
har oral kommunikation. Er der ikke oral kom-
munikation mellem resorption og rodkanal, kan 
man afvente resultatet af konventionel kanalbe-
handling.

16. Konventionel kanalbehandling udføres under 
aseptiske konditioner med anvendelse af koffer-
dam. Hvis der er oral kommunikation, så tag så 
vidt muligt højde for, at den eksterne resorption 
er aflukket før rodbehandling. 

Kirurgiske elementer ved store eksterne 
resorptioner med oral kommunikation  

17. Incisionen lægges helt marginalt med papiller 
omkring tanden med resorption, så hele resorp-
tionen kan blotlægges.

18. Resorptionen renses med ekskavator, og om-
kringliggende granulationsvæv fjernes.

19. Resorptionskaviteten bores ren.

20. Etabler tørlægning i operationsfeltet, fx med en 
spongostan med 2 dråber 1 % adrenalin og gaze, 
der ligger ca. 2 min. Emaljen behandles med 
syreætsning i 30 sek. på lille microbrush, deref-
ter skylning med fysiologisk saltvand. Dentinen 
behandles med EDTA-gel i 20 sekunder med mi-
crobrush. Skyl derefter med fysiologisk saltvand 
og tør med luft. Dentinen behandles med Gluma 
Desensitizer i 20 sekunder på microbrush. Tør 
herefter med luft.

21. Kaviteten bygges op med almindeligt fyldnings-
plast ved lyspolymerisering eller anvendelse af 
et kemisk hærdende fyldningsplast. Se også den 
kliniske protokol for cervikal resorption punkt 
19.

22. Ved oral kommunikation kan en calcium-silicat-
cement anvendes (fx BioDentine), der hurtigere 
afbinder end en klassisk MTA-variant, og som 
foreskrives at være mere overfladeresistent ved 
oral kontakt.

Kontrol

23. Efter kanalbehandling sikres sufficient koronal 
forsegling.

24. Kontrol efter et år.

25. Har der i det præoperative journalmateriale 
været dokumentation for hurtig progression, 
foretages 1. kontrol efter tre måneder. 

25 trin 
til behandling af  

CERVIKAL resorption

Diagnostik og samtykke

1. Som klinisk udgangspunkt kan Heithersays 
klassifikation anvendes (klasse I-IV). 

2.  Resorptionens udbredelse vurderes ud fra 
enoral røntgen og CBCT. Bemærk, ved vurdering 
ud fra CBCT kan selv mindre læsionstyper (klasse 
I og II) have en penetrationsdybde, hvor CBCT 
bedre kan forudsige behov for evt. endodontisk 
behandling (overkapning eller pulpektomi). 

3.  Vær opmærksom på tidlig diagnostik 
og dokumentation med henblik på 
progressionsvurdering. Der kan være stor 
forskel på progressionshastighed.

4.  Er det vanskeligt at vurdere progressionen, kan 
det være hensigtsmæssigt at foretage indgreb 
selv på relativt små læsioner. 

5.  Ved observation af reelle små læsioner på 
ældre personer kan henholdende behandling 
være rimelig og forsvarlig – hvis der foretages 
halvårlig kontrol.  
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6.  Pulpasensibilitet vil forventelig være positiv ved 
de cervicale læsioner. Subjektive symptomer 
kan tit komme fra det marginale parodontium 
omkring resorptionskaviteten.

7.  Vær opmærksom på, at klassifikation af særligt 
store resorptive forandringer kan være mere 
teoretisk baseret end direkte klinisk applicerbar. 
Som konsekvens ender behandlingerne 
eventuelt med at blive det samme uanset 
resorptionstypen. Dog vil tilstedeværelsen 
af den ”lamina dura-lignende” omkredsning 
af rodkanalen kunne henføres til en cervikal 
resorptionshistorik (ad modum Heithersay), 
og det vil indbefatte nødvendigheden af en 
rodbehandling.

8.  Husk at få patientsamtykke til, at der 
iværksættes en behandling, som kan have 
tiltagende ringe prognose. Patientsamtykket bør 
også indeholde information om, at behandlingen 
af læsionerne kan føre til en serie af stadig mere 
invasiv karakter – gående fra simpel endodontisk 
restorativ behandling, herunder kirurgisk 
behandling, til i sidste ende evt. ekstraktion.  

Behandling uden pulpal komplikation

9. Om muligt lokaliseres ”indfaldsvejen” til den 
aktuelle resorption, denne undersøgelse udføres 
optimalt under forstørrelse. 

10. I udgangspunktet er det relativt små 
”indfaldsveje” fra parodontalligamentet 
via cement og dentin, som udvikler 
resorptionsvævet, og som holder den cervikale 
resorption aktiv. Derfor bør der udføres en 
okklusal oplukning, så klinisk intakte tandflader 
bevares så vidt muligt. 

11. Igennem den okklusale oplukningskavitet renses 
resorptionskaviteten fri for granulationsvæv. 
Bemærk, at efter fjernelse af granulationsvævet 
er kaviteten fortsat hård og ikke blød som ved 
en cariøs kavitet.

12. Efter rensning af overfladekaviteten foretages 
applikation af passende fyldningsmateriale 
fx plast eller en calcium-silicat-cement (MTA, 
Portland cement eller BioDentine).   

Behandling med pulpal komplikation (smerte, 
tæt kommunikation mellem kavitet og pulpa/
rodkanal) 

13. Ved læsioner, hvor fjernelse og rensning af 
kavitet sker uden perforation til pulpa, og 
der efterfølgende udvikles smerter, eller den 
resorptive proces fortsætter, kan efterfølgende 
endodontisk behandling være indiceret. 

14. Cervikal resorption penetrerer ikke pulpa, men 
på baggrund af både enoral røntgen og CBCT 
kan relationen være så tæt og omsluttende, at 
pulpektomi skal udføres af ”tekniske” grunde, 
fordi det omsluttende resorptionsvæv ellers ikke 
kan fjernes. 

15. I udgangspunktet er der derfor ikke tale om en 
infektionsrelateret rodbehandling. 

Kirurgiske elementer

16. Ved meget store læsioner (klasse IV) kan 
kirurgisk behandling være indiceret, hvis tanden 
er vurderet bevaringsværdig. Typisk lægges 
incisionen helt marginalt med papiller omkring 
tanden med resorption, så hele læsionen kan 
blotlægges.

17. Resorptionen renses med ekskavator, og 
omkringliggende granulationsvæv fjernes.

18. Der etableres tørlægning i operationsfeltet, fx 
med spongostan med 2 dråber 1 % adrenalin 
og gaze, der ligger ca. 3 min. Ved anvendelse 
af plast behandles dentinen med EDTA gel i 20 
sekunder med microbrush. Derefter skylles der 
med fysiologisk saltvand og tørres med luft. 
Afslut med Gluma Desensitizer i 20 sekunder på 
microbrush, tør igen med luft.

19. Kaviteten fyldes/bygges op med almindeligt 
fyldningsplast ved lyspolymerisering eller et 
kemisk hærdende materiale. Alternativt en 
overfladestabil calcium-silicat-cement (se punkt 
22 under ”25 trin til behandling af ekstern 
resorption”). 

Kontrol

20. Seks måneder samt efter et år. 


