Endodontiska material

Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta
är ett underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap
och/eller beprövad erfarenhet som tas fram av huvudsakligen externa
experter på uppdrag av Socialstyrelsen. Experternas material kan ge
underlag till myndighetens ställningstaganden. Författarna svarar själva
för innehåll och slutsatser. Socialstyrelsen drar inga egna slutsatser.
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Bakgrund

1. Apikal periodontit
Rotfyllning är den sista åtgärden för att antingen förebygga eller bota
apikal periodontit. Apikal periodontit eller periapikal osteit är en gemensam beteckning på de kliniska och röntgenologiska fynd av periapikal
inflammation som är ett svar på infektioner i rotkanalsystemet. Det
övergripande målet för hela behandlingen är därför att antingen förhindra att mikrober kommer in i rotkanalen eller att eliminera mikrober som
redan har infekterat den1.
2. Rotfyllningens funktion
Rotfyllningen ska bidra till att förhindra bakteriell penetration längs rotfyllningen in till apikalområdet; till att täcka och eliminera eventuellt
kvarvarande organismer; samt att fylla ut hålrum som annars kan fyllas
av näringsrik vätska och ge grogrund för mikrober2.
3. Ortograd och retrograd rotfyllning
Rotfyllningen placeras i ortograd riktning (från kronpulpan) när detta är
möjligt. I de fall där tekniska förhållanden gör detta omöjligt, placeras
fyllningen, efter kirurgisk friläggning och preparation, direkt i rotspetsen. Vid ortograd rotfyllning har man i första hand målsättningen att
desinficera rotkanalsystemet innan fyllning. Vid retrograd fyllning skall
man förhindra utträde av mikrober från en eventuellt infekterad pulpakanal och dentintubuli.
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Principer

a. Kärnmaterial
Guttaperka har varit det ledande fyllningsmaterialet i över 100 år och är
det fortfarande. Guttaperkan (och dess alternativ, metall- och plaststift)
fungerar som en kolv genom att pressa cement eller sealer ut i det utrensade rotkanalsystemets förgreningar. Rotfyllningens viktigaste funktioner (försegla, täcka och fylla ut) utgörs därför av sealern, men applikationen av sealer kan bli ofullständig utan kolvfunktionen.
b. Värme- eller kemisk plastificering
Vid uppvärmning eller behandling med organiska lösningsmedel (kloroform) mjuknar guttaperkan och blir flytande på ytan. Man har tänkt att
detta ska kunna kompensera för sealern och att den mjuka guttaperkan
ska tränga in i alla förgreningar av rotkanalsystemet (”root filling in
three dimensions”). Kloroform har använts för detta ändamål nästan lika
länge som guttaperka har använts som rotfyllningsmedel och tekniken
blev känd som ”Callahan-metoden” 3. När man tillsatte harts eller kolofonium till kloroformen menade man dessutom att man fick en limverkan till dentinytan; ren guttaperka har ingen bindning till dentin. Denna
princip låg till grund för ’hartskloroformtekniken’ i Sverige4 och ’Kloroperka-metoden’ i Norge5. Kloroform kan ha biologiska nackdelar i
form av toxicitet och karcinogenicitet6,7. Uppvärmning av guttaperkan är
ett tilltalande alternativ. Här sker få eller inga kemiska förändringar i
massan och passningen till dentinet blir optimal. Problemet är att det
inte blir någon limverkan och att en viss krympning äger rum vid avkylning8.
c. Sealer
Cementet fyller ut mellan kärnmaterialet och den preparerade rotkanalen, och ger rotfyllningen dess förseglande egenskaper, därav namnet
sealer. För att sealern skall fylla sina funktioner optimalt, bör den tillfredsställa en rad teknologiska och biologiska krav, till exempel vävnadsvänlighet, motstånd mot upplösning i biologiska vätskor och dimensionsstabilitet, förutom rent praktiska egenskaper, såsom röntgenkontrast och adekvat arbetstid9.
d. Referensmetoden: Kall lateralkondensering
Om den bearbetade rotkanalen är ett mycket komplicerat hålrum, bör
fyllnadsmaterialet vara plastiskt och pressas ut i alla förgreningarna.
Standardmetoden för detta är lateral kondensering10. Guttaperkaspetsarna pressas lateralt i kanalen med hjälp av långa guttaperkaspridare under
ett så kraftigt tryck att guttaperkan deformeras och det blir plats för nya
spetsar. Dessa fylls på tills kanalen är fylld med en nästan homogen
massa av guttaperka med enbart mikrospalterna fyllda av den flytande
sealern11-14.
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e. Retrograda rotfyllningar
Retrograda rotfyllningar lägges i dentinet efter rotspetsamputation.
Standardmetoden innebär preparation av en kavitet där rotkanalen/den
gamla rotfyllningen ligger, och placering av ett plastiskt rotfyllningsmaterial i denna kavitet. När det används ett adhesivt rotfyllningsmaterial,
görs en skålformad preparation, och materialet bondas till den preparerade ytan.
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Kärnmaterial

a. Guttaperka
Sammansättning
Guttaperka är ett extrakt från träd i Sapotaceae-familjen15. Den är en linjär 1,4-polyisopren i kristallin form. Den liknar latex, som har en så kallad cis-struktur, medan guttaperka uppträder i trans-form, vilket betyder
att ämnet är styvare och mer plastiskt (gummi är kemiskt behandlad latex med tvärbindningar som gör det gummielastiskt). Guttaperkaspetsar
för rotfyllning innehåller bara 15-20 % guttaperka, medan huvudmaterialet är zinkoxid (ZnO), som kan utgöra over 80 %. Små mängder av
färgämnen kan också tillsättas och ibland tillsätts ämnen med högre
röntgenkontrast än ZnO. Kadmiumrött användes tidigare, men numera
finns kadmium bara i knappt mätbara mängder i många guttaperkaspetsar. Det finns emellertid inte mycket nypublicerade data på sammansättningen16-19.
Egenskaper, biologiska och fysikaliska
Traditionellt sett uppfattas guttaperka som mycket vävnadsvänlig utan
biologiska komplikationer som t.ex. toxicitet. Det bryts praktiskt taget ej
ned av mikrober20 eller human21 vävnad. Risken för allergi mot guttaperka är också liten22. Stora partiklar av guttaperka ger få och små reaktioner när de implanteras på försöksdjur. Däremot kan finfördelad guttaperka inducera och kanske underhålla inflammationsreaktioner i sådana
försök23. Det finns knappt några rapporter om allergiska komplikationer
vid användning av guttaperka och det kan vara så, att sealermaterialet
har spelat en viss roll i dessa fall24. Det verkar tveksamt om guttaperka
korsreagerar med latex, även om de kemiskt är ganska lika varandra15.
Eftersom plasticiteten ökar dramatiskt vid uppvärmning, har man utvecklat tekniker för applicering av varm guttaperka i rotkanalen vid rotfyllning. Varm vertikal kondensering utvecklades av Schilder25 och har
varit ett viktigt alternativ till kall lateral kondensering sedan dess.
b. Plastmaterial
En resin med termoplastiska egenskaper som gör att den liknar guttaperka, har lanserats som en förbättring av guttaperka. Den viktigaste
fördelen med en sådan plast är att den kan binda till sealern och skapa en
kemisk kontinuitet, ett monoblock, som binder till dentinväggarna i en
kontinuerlig massa. Huvudingrediensen i denna plast är polycaprolacton,
som är en polyester med ganska låg smältpunkt; i massan finns också resin med metakryloxy-grupper som kan binda till resin-sealern. Fillern är
bioaktivt glas med bariumklorid för röntgenkontrast26.
b. Annat
Kärnor av metall (silver, titan) har använts. Inga sådana kärnor rekommenderas i dagens praxis i endodonti.
Konceptet om att ett monoblock skulle vara möjligt att använda som
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komplett obturation av rotkanalen har medfört flera modifikationer av
konventionella guttaperkastift. Det har lanserats guttaperka med ett yttre
lager av en hydrofil metakrylatresin som är bundet med en diisocyanat
via polybutadien till guttaperka i kärnmaterialet27. Detta yttre lager kan
binda till en metakrylatbaserad sealer. Det tillverkas också guttaperkapoints med inbakade partiklar av samma typ som används i glasjonomercement28.
En silikonbaserad sealer har finriven guttaperka inbakad i massan, och
rekommenderas för användning utan fast kärna29.

9

Sealers

a. Zinkoxideugenolcement
Inom europeisk och amerikansk endodonti har ZnO-eugenolsealer dominerat mycket länge30,31. Modifikationerna för endodonti gäller härdningstiden, som kontrolleras med natriumborat, viskositeten, som regleras av kornstorleken och tillsats av harts, samt röntgenkontrasten, vilken
regleras med barium- och vismutsalter. Dessa sealertyper har god klinisk
dokumentation och ses ständigt som referensmaterial31-33. Nackdelar kan
vara en viss löslighet och eventuell toxicitet samt risk för allergi mot eugenol34,35.
b. Epoxiresinbaserade sealertyper
De första versionerna av epoxisealers hade methenamin som katalysator
för att starta polymeriseringen. Eftersom små mängder formaldehyd utvecklas under denna reaktion36-38, ersattes methenamin i de senare versionerna med andra aminer som inte eller i liten grad ger sådana biprodukter. Däremot blir sammansättningen mycket mer komplex. Dessa
produkter har använts i nästan 50 år och har god klinisk dokumentation32,39. Epoxisammansättningar är emellertid mycket reaktiva och kan
ge allergiska reaktioner hos sensibiliserade exponerade individer40.
c. Silikonbaserade sealertyper
Silikonmaterial har provats sedan 1970-talet41. I moderna upplagor är
kemin förbättrad så att de inte avger syre och inte krymper under härdning. Sammansättningen är mindre känd än den för traditionella material, men en produkt har tekniska, biologiska och kliniska studier bakom
sig som dokumenterar goda basala och kliniska egenskaper42. Nu har en
arvtagare kommit med finriven guttaperka inbakad i materialet, där man
rekommenderar användning utan guttaperkaspetsar43.
d. Glasjonomer
Dessa cementsorter är kända för att vara vävnadsvänliga44 och kan kanske hämma bakteriell aktivitet45. Det föreligger klinisk dokumentation
som verkar vara tillfredsställande46, medan laboratorieförsök avseende
täthet47 och krympning48 inte placerar denna typ av sealer bland de bättre. Dessa sealers marknadsförs nästan ej längre, men det finns en ny
produkt där sealern kombineras med guttaperka som har korn av glasjonomer inbakad i massan och i ytan49.
e. Kalciumhydroxid
Sealers med kalciumhydroxid eller kalciumoxid används också i stor utsträckning. Tanken är att de goda egenskaperna som kan ses hos inlägg
med Ca(OH)2 ska fortsätta i själva rotfyllningen.
De mest kända produkterna är varianter av underfyllningsmaterial med
Ca(OH)2 och kommer i form av en deg baserad på salicylater som
knappt härdar, men som bildar en ganska stark hinna mot dentinet och
guttaperkaspetsarna. De fysikaliska egenskaperna är därför ganska dåliga48, men studier visar att dessa material har väldigt goda biologiska50
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och kliniska egenskaper33.
Zinkoxideugenol-sealers med Ca(OH)2 används; och någon produkt
uppvisar goda biologiska51-55 och kliniska33 egenskaper. Dessa produkter
har emellertid inte fått någon stor plats bland de sealers som används för
rotfyllningar. Detsamma kan sägas om epoxiplaster med tillsatt
Ca(OH)256,57.
f. Lösningsmedelbaserade metoder
Kloroform löser harts och guttaperka. Harts i kloroform i koncentrationer på 5-8 % används i Sverige under beteckningen hartskloroform. Man
har försökt framställa motsvarande lösningar/suspensioner med andra
lösningsmedel, t. ex. eukalyptol, xylol, terpentin, metylkloroform, halotan och limonen59,60. Även om förbättrade rutiner för arbetshygien reducerar exponeringen av kloroform61, finns det inga dokumenterade fördelar hos dessa material som säger att man bör använda ett karcinogent
ämne som kloroform i endodontiska rutinfall32.
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Försök till förbättringar av sealer

a. Adhesion och integration
Dentinbindningstekniker har revolutionerat operativ tandbehandling och
möjliggjort kemisk och mikromekanisk retention av fyllnadsmaterial62.
Eftersom bakteriell passage också blockeras eller hämmas63-66, är det naturligt att sådana material också utvecklas för rotfyllning67. Flera forskningsrapporter om sådana material har publicerats68-70, men det är inga
produkter som har fått någon större spridning och det är osäkert om dentinbindingen är väsentlig för de essentiella funktioner som rotfyllningen
har66.
b. Antibakteriella tillsatser
Detta är ett kontroversiellt tema som har engagerat endodontin i flera
decennier. De flesta sealersorter71-76, till och med guttaperkaspetsarna77,78, är i någon grad antimikrobiella. Även om principen för fyllningen inte kräver sådan effekt2, hävdas det ofta att antibakteriella verkningar av rotfyllningsmassan bidrar till en lyckad behandling. Därför marknadsförs produkter med sådana tillsatser, som till exempel jodoform79
och klorhexidin80,81 i guttaperkaspetsar och jodoform71 och klorhexidin82,83 i sealer. Det forskas också på detta, inte minst på basis av glasjonomercement, som man har tillsatt olika antimikrobiella substanser till8487
. Sådana produkter har emellertid inte fått någon kommersiell användning.

Material för retrograda fyllningar
a. Amalgam
Amalgam rekommenderas ej längre för detta ändamål 88.
b. Zinkoxideugenol-cement
Metakrylatförstärkt zinkoxideugenol-cement har god dokumentation och
en solid position i klinisk praxis. Materialet är enkelt att hantera och tål
relativt stora variationer i fuktighet och i kavitetsform. Hög lyckandefrekvens har uppgetts för apikalkirurgi med detta material som fyllningsmaterial.
Etoxy-benzo-syra (EBA) används i vissa sammansättningar för zinkoxid-eugenol för att ge ett starkare cement, och har använts särskilt ofta i
retrograda rotfyllningar. Också med detta material har etablerade centra
rapporterat en hög lyckandefrekvens89-90.
c. Glasjonomercement
I klinisk forskning används glasjonomercement som retrograd rotfyllningsmaterial med delvis goda kliniska resultat. Dock verkar lyckandefrekvensen ej vara så hög som för förstärkt zinkoxideugenol, adhesiva
resiner eller cement av Portland-typ91.
d. Cement av Portland-typ
Ordinära Portlandcement har utvecklats för användning vid retrograda
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rotfyllningar och för reparation av perforationer genom rothinnan. Sådana produkter har fått en stor användning och en allmän acceptans kanske
som materialtypen att föredra för dessa fall88.
e. Resincement
Adhesiv teknik gör det möjligt med ett helt annat sätt att närma sig retrograd behandling. Konventionella apikala preparationer måste gå djupt
in i rotkanalen för att avlägsna de bakterier som går ut genom bikanaler
och som infekterar dentinkanaler. Vid adhesiv fyllning täcks alla öppningar apikalt ifrån, så att vägarna ut från det infekterade rotkanalssystemet stängs. Därutöver har plasten en potential att fungera som underlag för celladhesion och bildande av ett nytt periodontalfäste. Det finns
flera studier som dokumenterar mycket goda behandlingsresultat91-93.
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Tekniker för applikation

a. Kall lateralkondensering
Detta är den metod som har störst utbredning bland tandläkarutbildningarna i Europa och Amerika10. Metoden söker för det första att maximera
utpressningen av sealers i fickor och oregelbundenheter i den preparerade rotkanalen, och att fylla det mesta möjliga av kanalen med guttaperka
hellre än sealer, som fysikaliskt och biologiskt har varit ansedd som rotfyllningens svaga punkt.
b. Varm vertikalkondensering
Förenklat beskrivet fylls rotkanalen från apex och uppåt i kanalen med
bitar av guttaperka, som förs på plats vid rumstemperatur men som pressas upp med varma instrument som gör massan plastisk så att den kan
pressas ut i rotkanalens ojämnheter.
c. Injektion
Det finns pistoler som värmer upp guttaperka så att den kan injiceras i
rotkanalen93. De används gärna i varm vertikal kondenseringsteknik, där
den apikala delen av fyllningen kondenseras manuellt, medan påfyllningen av massa i den koronala 2/3 sker med pistolen.
d. Förvärmning av kärnmaterialet
Guttaperka, på en plastkärna som värms upp och därefter pressas in i
rotkanalen94, ger en något bättre kontroll av placeringen. Flera produkter
finns tillgängliga för denna metodik. En modifierad teknik kombinerar
standardiserad teknik med lateralkondensering med guttaperka som
gjorts plastisk med värme95.
e. Kemisk modifikation av guttaperka
I marknadsföringen av dessa produkter kan vi se att det läggs vikt på om
det är ’alfafas’- eller ’betafas’-guttaperka som används96. Alfaguttaperka
anses vara mer tunnflytande än betafasguttaperka, och är därför bättre på
att flyta ut i ojämnheter i rotkanalsystemet. Analyser visar att produkter
som marknadsförs som alfaguttaperka, kan vara rena betatyper97, utan
att man har rapporterat om kliniska problem med dessa produkter. Det
verkar alltså inte vara dokumenterat att alfafasguttaperka har speciella
fördelar96.
f. Adhesiva fyllingsmaterial98
En kombination av ett nytt kärnmaterial, baserat på polymerer av polyester och en metakrylatresin–baserad sealer, har väckt stort intresse de
senaste åren. Principen har använts i en annan kombinationsteknik där
guttaperkan täckts i förväg med ett lager av plast som kan binda till en
annan plastsealer med adhesiva egenskaper. Dessutom har glasjonomer
fått sin renässans vid en kombination av sealer och guttaperka med korn
av glasjonomer98.
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Problem och diskussioner

a. Bakteriologiska och toxiska egenskaper
De rotfyllningssealers som används mest på marknaden har en betydande grad av antibakteriell effekt, i varje fall under den första tiden under
och efter stelning99-103. Det är rimligt att anta att detta kan ha en positiv
effekt vid behandling av infekterade tänder, även om silikonbaserade
produkter utan antimikrobiell effekt har visat lika goda kliniska resultat i
en klinisk uppföljningsstudie42. Toxiska biverkningar av starka kemikalier har misskrediterat produkter med sådana tillsatser104, men det görs
försök med tillsatser av mera vävnadsvänliga, antimikrobiella tillsatser,
speciellt jod och klorhexidin81,105.
Rotfyllningsmaterial regleras, som andra dentala material, av det europeiska direktivet om medicintekniska produkter. Produkter som man tidigare inte har fått sälja i Skandinavien, kommer nu med CE-märkning.
Detta gäller också N2, ett zinkoxideugenolcement med tillsats av paraformaldehyd. Materialet som sådant har nu passerat regelverket i EU,
men de argument som användes mot dess användning tidigare, gäller än
idag. Formaldehyd är kraftigt allergent och en möjlig carcinogen, och
N2 marknadsfördes tillsammans med en behandlingsteknik som strider
mot allmänt accepterade principer inom den moderna endodontin.
b. Rotbehandling och fyllning i en sittning
Behandling av infekterade rötter vid ett tillfälle är ett mycket brännbart
tema i endodontin106,107. Det forskas mycket på biologiska och kliniska
resultat av sådan behandling. Om bakteriernas överlevnad i rotkanalsystemet efter fyllning kan förhindras av själva fyllnadsmaterialet, kan
man se att kalciumhydroxidbehandlingen kan ersättas av motsvarande
verkningar av själva fyllningen. Den dokumentation som finns fram till
idag108,109 ger emellertid inte stöd för rutinmässig användning av denna
princip, men flera rapporter indikerar att detta kan bli ett reellt behandlingsalternativ inom kort, när procedurerna och prognoserna kartlagts
bättre110,111.
c. Toxiska komponenter
Rotfyllningsmaterial står i en speciell ställning när det gäller exponering
till kroppens vävnad. De är bara i undantagsfall i kontakt med munhålans miljö, så toxiska och allergena komponenter kommer sällan ut den
vägen. I roten utgör dentinet en relativt ogenomtränglig barriär112,113 för
utlösning av substanser från rotfyllningar. Däremot kan komponenter
och utlösta ämnen från rotfyllningar nå den periapikala vävnaden114,
speciellt från rotöppna, överinstrumenterade eller överfyllda tänder. Det
är tradition i skandinavisk endodonti att man inte ska placera rotfyllningsmassa, sealer eller guttaperka, i den periapikala vävnaden utanför
rotspetsen. Ändå förekommer lokala och regionala skador104 från rotfyllningsmassa som placerats i eller vid sinus maxillaris115 och canalis
mandibularis116. Till och med hematogen spridning via lokala artärer
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kan förekomma. Det blir viktigt att alltid använda material som i minsta
möjliga grad är toxiska eller allergena117,118.
d. Adhesiva fyllningar i rotkanalen
Adhesion till dentin verkar logiskt sett att vara viktig. Det är emellertid
ej alltid säkert att detta i alla lägen är fördelaktigt. Produkterna för adhesiva fyllningar är avsedda att användas på dentin utan ett sk. smearlayer. Det har visat sig vara omöjligt att få till detta på alla ytor i kliniken. Adhesionen kan emellertid även bli god även om smear-layer inte
avlägsnas119-121. Slutligen kan det också vara ett problem att de geometriska förhållandena för adhesion är ogynnsamma. Den kontraktion som
alltid kommer att finnas vid härdning av plaster, blir till stor grad överförd till kontaktytan mellan dentin och sealer när ett styvt material används, och sealern kan därför släppa från dentinet. Ett mjukt material
kan lättare ta upp sådana spänningar, men över tid kommer bindningen
lättare att brytas. Långtidsstudier på läckage hos adhesiva rotfyllningssystem har uppvisat mindre goda resultat är de man uppnådde i de första
korttidsstudierna122, även om resultaten varierar29.

Kliniska långtidsstudier
Det finns mycket begränsad information rörande jämförelser av behandlingsresultat efter lång observationstid. Kortfattat kan man säga att fyllningsmaterialet i ganska liten grad påverkar behandlingsresultatet32,33,39,42,116. Man verkar kunna uppnå ganska likartade resultat med
epoxi–, zinkoxideugenol-, silikon- och metakrylatbaserade sealers och olika
kärnmaterial. Det är kvaliteten på den tekniska behandlingen och av de antimikrobielle åtgärderna under resans gång som är avgörande för ett långvarigt lyckat resultat1,2.
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Kort sammanfattning

•

Tekniker för uppmjukning av guttaperka kan underlätta rotfyllningsprocessen och förkorta tiden;

•

Ingen teknik klarar sig utan användning av sealer;

•

ZnO-eugenolsealertyper är pålitliga; AH-serien är väldokumenterad;
silikonbaserade varianter är intressanta biologiskt; Ca(OH)2-baserad sealer har mycket goda biologiska egenskaper;

•

Adhesiv teknik för rotfyllning är ett lovande alternativ till konventionelle sealer-guttaperka-metoder;

•

Alkaliska cement och adhesiva plaster har fått god klinisk dokumentation som retrograda fyllningsmaterial vid apikalkirurgi;

•

Lokala och regionala komplikationer kan förebyggas, bl. a. genom val
av produkter med minsta möjliga toxiska eller allergena potential.
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