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raktur af mandiblen i relation til kirur-
gisk fjernelse af 3.-molar eller cyste er 
en sjælden, men alvorlig komplikation, 
som kan forekomme intraoperativt el-
ler i den tidlige postoperative periode 
(1). Intra- og postoperativ fraktur af 
mandiblen skyldes oftest en betyde-
lig svækkelse af knoglen i forbindelse 
med kirurgisk fjernelse af en dybt lejret 

3.-molar, større patologisk forandring, høj alder, udtalt 
atrofi af kæben, knoglesvækkende sygdomme inklusive 
osteoporose og myelomatose, uhensigtsmæssig kirur-
gisk teknik samt kirurgens erfaring (2). 

Intraoperativ fraktur af mandiblen diagnosticeres 
almindeligvis ved, at der høres et knæk og ses en frak-
turlinje gennem ekstraktionsalveolen eller den pato-
logiske proces, med eller uden mobilitet af frakturen-
derne. Postoperativ fraktur af mandiblen opstår oftest 
2-4 uger efter den kirurgiske intervention i forbindelse 
med tygning eller traume mod kæben, hvor patienten 

INTRODUKTION OG FORMÅL – Fraktur af mandiblen i relation 
til kirurgisk fjernelse af 3.-molar eller cyste er en sjælden, 
men alvorlig komplikation. Intraoperativ fraktur af man-
diblen forekommer oftest i forbindelse med fjernelse af 
en dybt lejret 3.-molar eller større patologisk forandring. 
Postoperativ fraktur af mandiblen opstår almindeligvis 2-4 
uger efter kirurgisk behandling i forbindelse med tygning 
eller traume, hvor patienten fornemmer et tydeligt knæk 
i mandiblen. En minimalt displaceret fraktur med normalt 
sammenbid behandles sædvanligvis konservativt med eller 
uden anlæggelse af dentale skinner og elastisk intermaksil-
lær fiksation samt skånekost. Displacerede og ustabile frak-
turer behandles med anatomisk reposition af frakturenderne 
og stabilisering med osteosynteseplader og titaniumskruer. 
I nærværende retrospektive undersøgelse redegøres der for 
behandling af fraktur i mandiblen opstået i relation til kirur-
gisk fjernelse af 3.-molar elle cyste.
MATERIALE OG METODE – Nærværende retrospektive un-
dersøgelse er baseret på tilgængeligt journalmateriale fra 
patienter behandlet ved Kæbekirurgisk Afdeling, Aalborg 
Universitetshospital, i perioden 1. januar 2007 til 1. maj 2020 
for fraktur af mandiblen i relation til kirurgisk fjernelse af 
3.-molar eller cyste. Et standardiseret skema blev anvendt til 
registrering af køn, alder, lokalisation af frakturlinjen, antal 
dage efter kirurgi, tilstedeværelse af retineret 3.-molar el-
ler cyste, størrelse af cysten, behandling og komplikationer.
RESULTAT  – 10 patienter (syv mænd og tre kvinder) med en 
gennemsnitsalder på 60 år (33-82) blev inkluderet. Fraktur af 
angulus mandibulae opstod gennemsnitlig 13 dage (1-28) ef-
ter kirurgisk fjernelse af en 3.-molar eller en cyste som følge 
af et mindre traume (10 %) eller tygning (90 %). Konservativ 
behandling med eller uden anlæggelse af dentale skinner og 
elastisk intermaksillær fiksation blev foretaget i syv patient-
tilfælde, hvorimod kirurgisk reponering og fiksering med 
osteosynteseplader blev foretaget i tre patienttilfælde. 
KONKLUSION – Aktuelle retrospektive undersøgelse illustre-
rer vigtigheden af forudgående klinisk og radiologisk un-
dersøgelse med henblik på vurdering af 3.-molarens lejring, 
forekomst af patologisk forandring i mandiblen samt øvrige 
prædisponerende faktorer for et kompliceret behandlings-
forløb. 
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fornemmer et tydeligt knæk (6). Ændret sammenbid, smerte, 
nedsat sensibilitet svarende til hagen og læben samt mobilitet 
af frakturenderne er de almindeligste kliniske symptomer ved 
fraktur af mandiblen (10-13). Radiologisk undersøgelse med 
konventionelle røntgenbilleder i flere projektioner eller com-
puter tomografi scanning vil sædvanligvis vise en frakturlinje  
gennem ekstraktionsalveolen eller den patologiske proces med 
eller uden displacering af frakturenderne. 

Behandling af kæbefrakturer har til formål at sikre hurtig 
og komplikationsfri heling, normaliseret tyggefunktion og kor-
rekte kæberelationer. En minimalt displaceret fraktur af man-
diblen med normalt sammenbid opstået i relation til kirurgisk 

fjernelse af 3.-molar eller cyste behandles derfor almindeligvis 
konservativt med eller uden anlæggelse af dentale skinner og 
elastisk intermaksillær fiksation i ca. 4-6 uger. Displacerede 
og ustabile frakturer behandles med anatomisk reposition af 
frakturenderne og stabilisering med osteosynteseplader og ti-
taniumskruer (5,7).    

I nærværende retrospektive undersøgelse redegøres for be-
handling af fraktur i mandiblen opstået i relation til kirurgisk 
fjernelse af 3.-molar eller cyste i perioden fra 1. januar til 1. 
maj 2020 ved Kæbekirurgisk Afdeling, Aalborg Universitets-
hospital.

MATERIALE OG METODE
Aktuelle retrospektive undersøgelse er baseret på tilgængeligt 
journalmateriale fra patienter behandlet ved Kæbekirurgisk Af-
deling, Aalborg Universitetshospital, i perioden 1. januar 2007 
til 1. maj 2020 for fraktur af mandiblen opstået i relation til 
kirurgisk fjernelse af 3.-molar eller cyste.

Følgende journaloplysninger blev registreret: køn, alder, lo-
kalisation af frakturlinjen, antal dage efter kirurgisk fjernelse 
af 3.-molar og cyste, skadesårsag, tilstedeværelse af retineret 
visdomstand eller cyste, lejring af 3.-molaren i henhold til Pell 
og Gregorys klassifikation (Fig. 1), størrelse af cysten, konser-
vativ eller kirurgisk behandling og komplikationer.

RESULTAT
10 patienter (syv mænd og tre kvinder) med en gennemsnits-
alder på 60 år (33-82) blev inkluderet. Fraktur af mandiblen 
opstod gennemsnitligt 13 dage (1-28) efter kirurgisk fjernelse 
af 3.-molar eventuelt i kombination med cystektomi (60 %) som 
følge af tygning (90 %) eller mindre traume (10 %). Præope-
rativt røntgenbillede viste, at 3.-molarernes lejring i henhold 
til Pell og Gregorys klassifikation var IA (10 %), IIIC (60 %) 
og uoplyst (30 %). Frakturlinjerne var beliggende i angulus 
mandibulae i henholdsvis højre (40 %) og venstre side (60 %). 
Konservativ behandling med eller uden anlæggelse af den-

Pell og Gregorys klassifikation

Fig. 1. Lejring af 3.-molar i mandiblen i henhold til Pell og Gregorys klassifika-
tion.
Fig. 1. Position of third molar in the mandible according to Pell and Gregory’s 
classification.

Patienttilfælde

Fig. 2. Fraktur af angulus mandibulae efter kirurgisk fjernelse af 3.-molar og cyste. A.  Panoramarøntgenoptagelse viser en dybt lejret venstresidig 3.-molar omgivet af 
cystisk opklaring. B. Postoperativ panoramaoptagelse visende reponering og stabilisering af frakturenderne med osteosynteseplader og dentale skinner.
Fig. 3. Fracture of angulus mandibulae after surgical removal of third molar and cyst. A. Panoramic x-ray recording shows a deeply stored left-sided third molar sur-
rounded by cystic clarification. B. Postoperative panoramic x-ray recording showing the repair and stabilization of the fracture ends with osteosynthesis plates and arch 
bars.
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tale skinner og elastisk intermaksillær fiksation i 4-6 uger blev 
foretaget i syv patienttilfælde, hvorimod kirurgisk reponering af 
frakturenderne og fiksering med osteosynteseplader blev fore-
taget i tre patienttilfælde med et fredeligt postoperativt forløb. 
Patientkarakteristika og repræsentative patienttilfælde er vist 
i Tabel 1 og Fig. 2.

DISKUSSION
I nærværende retrospektive undersøgelse redegøres for behand-
ling af fraktur i mandiblen opstået efter kirurgisk fjernelse af en 
3.-molar eller en cyste i perioden fra 1. januar 2007 til 1. maj 
2020 ved Kæbekirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital. 
Fraktur af angulus mandibulae opstod gennemsnitlig 13 dage 
efter kirurgisk intervention som følge af tygning eller mindre 
traume. Frakturerne blev behandlet enten konservativt med el-
ler uden anlæggelse af dental skinne og intermaksillær fiksation 
eller ved kirurgisk reponering og fiksering af frakturenderne 
med osteosynteseplader. Behandlingsstrategien var baseret på 
en klinisk og radiologisk vurdering af frakturendernes mobilitet 
og displacering samt ændring i sammenbiddet. 

Prædisponerende faktorer for fraktur af mandiblen i relation 
til kirurgisk fjernelse af 3.-molar eller cyste involverer hoved-

sageligt 3.-molarens lejring, størrelse, udstrækning af den cy-
stiske opklaring, patientens alder og bidkraft, atrofi af kæben, 
knoglesvækkende sygdomme samt kirurgens teknik og erfaring 
(3,7,9). Fraktur af angulus mandibulae i relation til fjernel-
se af visdomstand er tidligere beskrevet i litteraturen med en 
incidens varierende mellem 0,0046 % til 0,0075 % (1,3,6,9). 
3.-molarens størrelse og lejring har væsentlig indflydelse på 
graden af intraoperativ knoglefjernelse (1,4). Kirurgisk fjer-
nelse af en dybt lejret 3.-molar vil således svække mandiblen 
betragteligt og udgøre en større risiko for intra- og postopera-
tiv fraktur af mandiblen, hvilket er i overensstemmelse med 
nærværende undersøgelser, hvor størstedelen af frakturerne 
opstod efter fjernelse af en 3.-molar med klasse III C beliggen-
hed jævnfør Pell and Gregorys klassifikation.  

Patologiske forandringer inklusive apikal parodontitis, cy-
ster og tumorer kan ligeledes være prædisponerende faktorer 
for intra- og postoperativ fraktur af mandiblen (14,15). Pato-
logiske forandringer i mandiblen, som optager en større del af 
knoglevolumen, vil udtynde og svække kæbeknoglen betragte-
ligt, hvilket øger risikoen for fraktur i relation til det kirurgiske 
indgreb eller i den tidlige postoperative periode. I nærværende 
undersøgelse fandtes en større cystisk opklaring i relation til en 

Patientkarakteristika

Pt. Køn/Alder Lokalisation Dage Årsag til 
fraktur

Retineret 
visdomstand

Pell og 
Gregory

Cyste Størrelsen af 
cyste (cm)

Behandling Kompli-
kationer

1 ♂/62 Højre 
angulus

10
Tygning √

IIIC √ 1,5 x 1,5 Konservativ ÷

2 ♂/78 Venstre 
angulus

7
Tygning √

IA √ 10 x 5 Konservativ ÷

3 ♀/82 Venstre 
angulus

28
Tygning √

IIIC √ 3 x 1 Konservativ ÷

4 ♂/72 Venstre 
angulus

14
Tygning √

IIIC √ 5 x 4 Konservativ ÷

5 ♂/61 Højre 
angulus

? Gabning √ IIIC √ 4 x 3 Konservativ ÷

6 ♀/64 Venstre 
angulus

1
Tygning √

IIIC √ 5 x 3 Kirurgisk ÷

7 ♂/53 Venstre 
angulus

21
Tygning √

? ÷ ÷ Kirurgisk ÷

8 ♂/56 Venstre 
angulus

3
Tygning √

? ÷ ÷ Konservativ ÷

9 ♀/33 Højre
 angulus

15
Traume √

? ÷ ÷ Konservativ ÷

10 ♂/43 Højre 
angulus

21
Tygning √

IIIC ÷ ÷ Kirurgisk Infektion

Tabel 1. Fordeling af mandibelfraktur efter kirurgisk fjernelse af 3.-molar eller cyste.
Table 1. An overview of mandible fracture after surgical removal of third molar or cyst.
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klinisk relevans
Fraktur af mandiblen i relation til kirurgisk fjernelse af en 
3.-molar eller en cyste er en sjælden, men alvorlig komplika-
tion. Svækkelse af knoglen som følge af en dybt lejret vis-
domstand, patologisk forandring, høj alder og uhensigts-
mæssig kirurgisk teknik er de hyppigste prædisponerende 
faktorer for intraoperative eller tidlig postoperativ fraktur af 
mandiblen. Forudgående kliniske og radiologisk vurdering af 
3.-molarens lejring, skånsom kirurgisk teknik samt relevante 
forholdsregler inklusive skånekost må antages at minimere 
risikoen for fraktur af mandiblen i forbindelse med kirurgisk 
fjernelse af en dybt lejret 3.-molar eller større cyste. 

dybt lejret visdomstand i mere end halvdelen af de inkluderede 
patienttilfælde, hvilket er i overensstemmelse med andre lig-
nende undersøgelser (7). 

Høj alder øger ligeledes risikoen for intra- og postopera-
tiv fraktur af mandiblen i relation til kirurgisk fjernelse af en 
3.-molar eller en cyste (4,7). Tidligere undersøgelser har vist, at 
fraktur af mandiblen i relation til kirurgisk fjernelse af 3.-molar 
og cyste forekommer hyppigst hos de 40-60-årige (7,9), hvilket 
er i overensstemmelse med nærværende undersøgelse. Knogle-
strukturen og morfologien ændres med stigende alder, hvilket 
indebærer nedsat knogleelasticitet og atrofi af kæbeknoglen 
(4,7). En tidligere undersøgelse har ligeledes beskrevet, at kvin-
der med osteoporose har en større risiko for fraktur af mandib-
len i relation til kirurgisk fjernelse af 3.-molar og cyste (14). I 
aktuelle undersøgelse fandtes større hyppighed af mænd, og 
indsamlede journaloplysninger gav ikke mistanke om osteo-
porose eller andre medicinsk kompromitterende lidelser hos 
de inkluderede patienter.

Lokalisationen af 3.-molaren, kirurgens erfaring og den an-
vendte kirurgiske teknik kan influere på risikoen for intra- og 
postoperativ fraktur af mandiblen (22). En tidligere undersø-
gelse har vist, af fraktur af mandiblen i relation til kirurgisk 
fjernelse af visdomstand eller cyste hyppigst forekom i venstre 
side (3), hvilket er i overensstemmelse med aktuelle undersø-
gelse. De fleste kirurger er højrehåndede og har således bedre 
oversigt i patientens højre side, hvilket kan være en forklaring 
på forskellen mellem hyppigheden af fraktur i højre og ven-
stre side af mandiblen. Tidligere undersøgelser har vist, at ri-
sikoen for komplikationer efter kirurgisk fjernelse af retinerede 
3.-molarer var signifikant højere hos kirurger med mindre er-
faring sammenlignet med specialtandlæger i tand-, mund- og 
kæbekirurgi (19,20,21). I nærværende undersøgelse forelå der 
ingen journaloplysninger om den anvendte kirurgiske teknik, 
eller tidligere erfaring med fjernelse af 3.-molarer eller cyster.

Tidlig postoperativ fraktur af mandiblen forekommer oftest 
1-3 uger efter kirurgisk fjernelse af 3.-molar eller cyste i for-
bindelse med tygning eller mindre traume mod kæben (8,9), 
hvilket er i overensstemmelse med denne undersøgelse. Umid-
delbart efter det kirurgiske indgreb vil patientens normale tyg-
gefunktion være nedsat som følge af hævelse og smerter (16). 
En nyligt publiceret oversigtsartikel har beskrevet, at smertein-
tensiteten er størst de første postoperative dage efter kirurgisk 
fjernelse af en 3.-molar (23), og patientens normale tyggekraft 

er sædvanligvis nedsat i varierende længde efter det kirurgi-
ske indgreb i mundhulen. Tyggefunktionen og bidkraften vil 
almindeligvis normaliseres, samtidig med at patienten bliver 
symptomfri, hvilket forklarer tidsintervallet mellem fraktur af 
mandiblen og det forudgående kirurgiske indgreb. Svækkelse 
af kæbeknoglen som følge af 3.-molarens lejring, det kirurgiske 
indgreb, samtidig patologisk forandring og normalisering af 
tyggefunktion øger således risikoen for fraktur af mandiblen i 
den tidlige postoperative periode. Styrkelse af mandiblen med 
anvendelse af osteosynteseplader eller rekonstruktionsplader 
i forbindelse med fjernelse af dybt lejret 3.-molarer og større 
patologiske forandringer i kæbeknoglen har derfor været anbe-
falet (17,18). Endvidere anbefales skånekost og at undgå hård 
fysisk aktivitet i op til fire uger efter det kirurgiske indgreb (7). 

Fraktur af mandiblen i relation til kirurgisk fjernelse af vis-
domstand eller cyste er en sjælden, men alvorlig komplikation. 
Svækkelse af kæbeknoglen som følge af en dybt lejret 3.-molar, 
patologisk forandring, høj alder og uhensigtsmæssig kirurgisk 
teknik er de hyppigste prædisponerende faktorer for intraope-
rativ eller tidlig postoperativ fraktur af mandiblen. Forudgå-
ende klinisk og radiologisk undersøgelse med henblik på vur-
dering af 3.-molarens lejring, lokalisation og sværhedsgrad, 
skånsom kirurgisk teknik samt relevante forholdsregler inklu-
sive skånekost vil minimere risikoen for fraktur af mandiblen 
i forbindelse med kirurgisk fjernelse af en dybt lejret 3.-molar 
og større cyste. 
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FRACTURE OF MANDIBLE IN RELATION TO SURGICAL REMOVAL 
OF THIRD MOLAR OR CYSTS. A RETROSPECTIVE STUDY
INTRODUCTION AND PURPOSE – Fracture of the mandible in 
relation to removal of third molar or cyst is a rare but serious 
complication. Intraoperative fracture of the mandible most 
often occurs in conjunction with the removal of a deeply 
impacted third molar or major pathological change. Post-
operative fracture of the mandible usually occurs 2-4 weeks 
after surgical intervention, in connection with chewing or 
trauma, where the patient experiences a distinct fracture of 
the mandible. Patients with a minimally displaced fracture 
and a normal occlusion are usually treated conservatively 
with or without the use of arch bars and elastic intermaxillary 
fixation as well as soft diet. Displaced and unstable fractures 
are treated with anatomical repositioning of the fractures 
and stabilization with osteosynthetic plates and titanium 
screws. In this retrospective study, treatment of mandible 
fracture arising from surgical removal of third molars or cysts 
is reported.
MATERIAL AND METHODS – This retrospective study is based 
on available medical records from patients treated at the 

Department of Oral Maxillofacial Surgery, Aalborg University 
Hospital during the period 1 January 2007 to 1 May 2020 
due to fracture of the mandible in relation to removal of a 
third molar or a cyst. A standardized schedule was used to 
record gender, age, intraoperative or postoperative fracture, 
fracture location, type of treatment, location of third molar, 
and complications.
RESULTS – Ten patients (seven men and three women) with a 
mean age of 60 years (33-82) were included. Fracture of the 
angulus mandibulae occurred on average 13 days (1-28) fol-
lowing surgical removal of a third molar or a cyst as a result 
of a minor trauma (10%) or chewing (90%). Conservative 
treatment with or without arch bars and elastic intermaxil-
lary fixation was performed in seven cases, whereas surgical 
repositioning and fixation with osteosynthetic plates were 
performed in three patients.
CONCLUSION – This retrospective study illustrates the impor-
tance of a thorough clinical and radiological examination 
for assessing the position of the third molar, presence of 
pathologies in the mandible, and of other predisposing fac-
tors for a complicated treatment course.
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