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1. Inledning

Socialstyrelsen fick i sitt regleringsbrev för 2008 (diarienummer 532359/2008) regeringens uppdrag att utarbeta nationella riktlinjer och indikatorer för vuxentandvård och den del som omfattas av det statliga tandvårdsstödet. Uppdraget bekräftades i och med att riksdagen antog propositionen
Statligt tandvårdsstöd (2007/08:49) i april 2008.
Arbetet syftar till att ge rekommendationer till dem som arbetar med
tandvård i Sverige för att tillgodose att vuxenbefolkningen erbjuds en god
tandvård.
I det heltäckande vetenskapliga underlaget finns ett flertal rekommendationer där materialet (dentala material) är en viktig del i metoden. Detta dokument behandlar de avvikande reaktioner mot dentala material som har
rapporterats, och sammanställningen kompletterar det övriga vetenskapliga
underlaget.

Avgränsningar och definitioner
Med biverkningar avses i denna rapport patienternas avvikande reaktioner
mot dentala material efter en behandling. Dokumentet kompletterar faktaunderlaget avseende biverkningar som SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) redovisar i översikten ”Rotfyllning – en systematisk litteraturöversikt” från 2010.
Som ett utökat underlag har ”in vitro”-studier inkluderats och granskats.
Till endodontiska material räknas i denna rapport kärnmaterial, ”sealers”,
retrograda rotfyllningsmaterial och temporära rotkanalsinlägg.
Dokumentationen av en utförd informationssökning redovisas i bilaga 1.
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2. Slutsatser och sammanfattning

Slutsatser kliniska biverkningar
Socialstyrelsen har kommit fram till följande slutsatser när det gäller kliniska biverkningar:
Biverkningar av material använda inom ämnesområdet endodonti förekommer, men prevalensen (förekomsten) och incidensen
(antalet nya fall) har inte kunnat fastställas.
Det finns sannolikt en underrapportering av biverkningar. Det
finns fler rapporterade biverkningar från rotfyllnadsmaterial innehållande formaldehyd än från andra material, men det vetenskapliga underlaget är otillräckligt.
De risker som har rapporterats är möjliga allergiska eller irritativa reaktioner (verifierade genom positiva epikutantest), känselbortfall (parestesier), lokala toxiska effekter och irritativa traumatiska effekter såsom vävnadsnekroser från rotfyllningsöverskott.
För att kunna bedöma risken och riskfaktorerna för de ovan
nämnda tillstånden krävs fler och väldesignade studier.
Med ett väl utbyggt register över biverkningar som är orsakade
av dentala material ökar möjligheten att upptäcka biverkningar
som är ovanligt förekommande.

Slutsatser in vitro-studier
Socialstyrelsen har kommit fram till följande slutsatser när det gäller in vitro-studier:
Vid cellkulturstudier uppvisar endodontiska sealers olika grad av
toxisk potential. Zinkoxid-eugenolbaserade sealers och epoxiresinbaserade sealers är de mest välstuderade materialen.
Silikonbaserade sealers, mineraltrioxidaggregat ( MTA) och kalciumhydroxid-salicylatbaserade sealers är minst cytotoxiska.
Zinkoxid-eugenolbaserade, epoxiresinbaserade och metakrylatbaserade sealers uppvisar i genomsnitt något högre cytotoxicitet.
Sealers som innehåller paraformaldehyd uppvisar generellt hög
cytotoxicitet.
När det gäller mutagenicitet och genotoxicitet har främst sealers
som innehåller paraformaldehyd och epoxiresinbaserade sealers
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studerats. De substanser som associeras med genotoxicitet är
formaldehyd och bisfenol-A-diglycidyleter.
Sealers som innehåller paraformaldehyd och epoxiresinbaserade
sealers (AH 26) har i vissa studier påvisats ha mutagena och/eller
genotoxiska egenskaper, men motsatsen är också beskriven. De
genotoxiska egenskaperna för övriga sealers har studerats endast
i liten omfattning.

Sammanfattning
Biokompatibiliteten hos endodontiska material bör vara hög. Materialet ska
inte orsaka något inflammatoriskt svar i den omgivande vävnaden. Kontaktytan mot den omgivande vävnaden är större vid överinstrumentering och
överfyllda rotkanaler samt vid rotöppna tänder. Lösliga substanser från sealers och kärnmaterial kan nå den omgivande vävnaden genom foramen, sidokanaler och dentinkanaler.

Kliniska studier
En risk för allvarliga biverkningar kan föreligga vid behandlingar med endodontiska material. Olika faktorer kan enskilt eller tillsammans bidra till
denna risk, exempelvis
förekomst av allergi
rotanatomi
överinstrumentering
administrationssätt av rotkanalsmedikament
typ av material.
Förekomsten av allergier kan säkerställas genom en noggrann anamnes.
Rapporterna i denna litteraturgenomgång angående allergiska reaktioner hos
patienterna i samband med endodontiska behandlingar berör främst de rotfyllningsmaterial som innehåller formaldehyd. En anafylaktisk eller anafylaktoid reaktion vid tandbehandlingar kan inte bara orsakas av latex och
lokalanestetika, utan formaldehyd bör också beaktas.
De anatomiska förutsättningarna i roten är inte möjliga att påverka men
den enskilda tandens rotanatomi bör beaktas vid rotbehandlingar. Flest rapporter som avser allvarliga biverkningar från desinficerande spolvätskor
gäller natriumhypoklorit (till exempel Dakins lösning) men även biverkningar från andra lösningar finns beskrivna. Spolvätskor kan pressas ut i den
omgivande vävnaden genom accidentella perforationer och/eller öppna apikala foramina. Administration med en sprutspets anses vara en riskfaktor.
Rotfyllningsöverskott är en annan riskfaktor. En nervskada genom tryck
och/eller kemisk påverkan kan bli följden om materialet pressas in i nervkanalen (mandibularkanalen). Jämfört med material som inte innehåller
formaldehyd finns det fler rapporterade fall av skador på mandibularisnerven från rotfyllningsmaterial där formaldehyd ingår (Endomethason, N2, N2
Universal, RC-2B, RC-2B White och SPAD), eller där formaldehyd frisätts
vid stelningsfasen hos vissa andra sealermaterial (AH 26 och AH Plus).
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Det finns även rapporter, dock i mindre omfattning, om parestesier av
mandibularisnerven som är orsakade av kalciumhydroxid. Genom en omsorgsfull hantering av instrumenten, medikamenterna och rotfyllningsmaterialen bör den typen av biverkningar kunna reduceras till ett mycket litet
antal.
De patientrelaterade studierna är av varierande kvalitet och består i de
flesta fall av fallrapporter, vilket medför att förekomsten (prevalensen) och
antalet nyregistrerade fall (incidensen) av biverkningar som är orsakade av
endodontiska material inte är möjligt att fastställa. Datoriseringen inom
tandvården tillsammans med rapporteringskraven för biverkningar som är
orsakade av dentala material bör tillsammans kunna förbättra möjligheten
att upptäcka mindre vanligt förekommande biverkningar.

In vitro-studier
In vitro-studier av dentala material utgör en viktig komponent i den sammantagna värderingen av materialets lämplighet. Vid cellkulturstudier uppvisar endodontiska sealers olika grad av toxisk potential. Zinkoxideugenolbaserade sealers och epoxiresinbaserade sealers är de mest välstuderade materialen. Färska och ohärdade material är mer cytotoxiska än härdade material.
Silikonbaserade sealers, MTA och kalciumhydroxid-salicylatbaserade sealers är minst cytotoxiska. Zinkoxid-eugenolbaserade, epoxiresinbaserade
och metakrylatbaserade sealers uppvisar i genomsnitt något större cytotoxicitet. Sealers som innehåller paraformaldehyd uppvisar högst cytotoxicitet.
Paraformaldehydinnehållande sealers och epoxiresinbaserade sealers
(AH 26) har enligt vissa studier mutagena och/eller genotoxiska egenskaper,
men motsatsen finns också redovisat. Övriga sealers genotoxiska egenskaper har studerats i mycket liten omfattning.
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3. Kliniska biverkningar

Allergiska reaktioner
Vid endodontiska behandlingar finns risk för allergiska reaktioner hos sensibiliserade patienter, framför allt vid användning av kofferdam [Chin 2004;
de Andrade 2000; Kosti 2002]. Guttaperkaspetsar för rotfyllningar baserar
sig också på naturgummi, men någon korsreaktion med latex har inte bekräftats i de två rapporterade fallen [Boxer 1994; Gazelius 1986] av misstänkta allergiutvecklingar efter ett rotfyllningsöverskott med guttaperka.
För flera material och medikamenter använda vid endodontiska behandlingar finns det rapporter om generell urticaria eller dermatit [Barkin 1984;
Braun 2003; Bruze 1994; Grade 1998; Kunisada 2002; Tas 2004; Wantke
1995], klåda, ansiktssvullnad, munslemhinnesvullnad, kardiovaskulära problem och medvetandeförlust genom anafylaktisk chock [Braun 2003; Ebner
1991; Haikel 2000; Kunisada 2002; Nabeshima 2004; Stutz 2008; Wantke
1995]. En översikt över de rapporterade materialen och reaktionerna kan ses
i tabell 1.

Nervskador
Nervus mandibularis
Vid endodontiska behandlingar av molarer och premolarer i underkäkens
sidopartier finns en risk för skador på en nerv (nervus mandibularis). Risken
är särskilt påtaglig om de anatomiska förutsättningarna är ogynnsamma, det
vill säga om tändernas rotspetsar är lokaliserade i omedelbar närhet till
nervkanalen. Såväl instrument som mer eller mindre lättflytande medikamenter eller rotfyllningsmaterial (sealers) kan skada nerven.
Den vanligaste orsaken till bestående nervskador tycks vara ett överskott
av rotfyllningsmaterial. Nervskadans omfattning och varaktighet beror på
det tryck som materialöverskottet utövar på nerven och på materialets kemiska egenskaper [Scolozzi, 2004]. I enstaka fall [Nitzan, 1983] har parestesi rapporterats på grund av penetration med ett rotkanalsinstrument, men
där försvann symtomen efter en vecka.
En plötslig smärta följt av en bedövningskänsla inom nervus mentalis innervationsområde är ett vanligt rapporterat symtom. Lokala inflammatoriska
symtom inklusive perkussions- och palpationssmärta och neuralgiliknande
smärtattacker kan tillstöta och kvarstå. Vissa symtom såsom domningskänslor och stickningar i underläppen kan finnas kvar i upp till ett år eller ännu
längre. I de rapporterade fallen användes främst rotfyllningsmaterial som
innehåller formaldehyd (Endomethason, N2, N2 Universal, RC-2B, RC-2B
White och SPAD) [Allard 1986; Brkic 2009; Dempf 2000; Evans 1988;
Fanibunda 1984; Forman 1982; Gumru 1991; Kaufman 1980; Kleier 1988;
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Koseoglu 2006; LaBanc 1984; Orr 1985; Poveda 2006; Rowe, 1983 Yaltrik,
2002, Ørstavik, 1983] eller rotfyllningsmaterial som frisätter formaldehyd
(AH26) [Barkhordar, 1985; Gatot, 1986; Nizam, 1983; Scolozzi, 2004;
Spielman, 1981; Tamse, 1992].
Andra rotfyllningsmaterial har också rapporterats ge skador på nervus
mandibularis, såsom termoplastiskt applicerad guttaperka [Blanas, 2002;
Blanas, 2004]. eller guttaperka i kombination med kalciumhydroxid [Fanibunda 1998] och zinkoxid-eugenolbaserade sealers [Scolozzi, 2004; Scarano, 2007]. Kalciumhydroxid har också rapporterats ge biverkningar [Ahlgren, 2003; Ektafaie, 2005; Lindgren, 2002; Sharma, 2008]. I ett fall [Lindgren, 2002] orsakade kalciumhydroxid hudnekroser, bensekvester, ischemi,
paralysis och värktillstånd som kvarstod mer än fyra månader innan symtomen försvann (se tabell 3).
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Tabell 1. Litteratursammanställning – material och reaktion
Allergiska reaktioner

Lokala och perifera
nervskador

Inflammatoriska
förändringar med
vävnadsnekroser

Systemisk påverkan

SPOLVÄTSKOR
Natriumhypoklorit

Kaufman 1989 (typ IV)
Caliskan 1994 (typ IV)

Pelka 2008
Reeh 1989
Witton 2005

Baldwin 2009
Becker 1974
Becking 1991
Bowden 2006
Crincoli 2008
Doherty 2009
Gernhardt 2004
Gatot 1991
Hales 2001
Hülsmann 2000
Joffe 1991
Kavanagh 1998
Linn 1993
Mehra, 2000
Neaverth 1990
Serper 2004
Tosti 1996 (2)

Caliskan 1994

KOFFERDAM

Chin 2004 (lx)
de Andrade 2000 (lx)
Kosti 2002 (lx)
Sunay 2006 (ej lx)

Boxer 1994 (lx ej verifierat)
Gazelius 1986 (lx ej vertifierat)

Blanas 2002
Blanas 2004
Gallas-Torreira 2003
Fanibunda 1998

Ektefaie 2005 (2)
Gazelius 1986

Barkin 1984
Grade 1989 (u)
Kunisada 2002 (typ IV)
Braun 2003 (4 ac + 3 u)
Ebner 1991 (3 ac)
el Sayed 1995 (typ IV))
Fehr1992 (4 typ IV)
Forman 1986
Haikel 2000 (ac)
Kimura 2003 (typ IV)
Kunisada 2002 (ac + typ IV)
Nabeshima 2004 (ac)
Tas 2004 (Ig E medierad u)
Wantke 1995 (ac)

Scarano 2007

ROTFYLLNINGAR
- hartskloroform (rosin)
- guttaperka

SEALERS
- zinkoxid-eugenolcement

- zinkoxid-eugenolcement
med formaldehyd

- epoxiresinbaserade sealertyper

Bruze 1994 (sd)

Hörsted 1976 (AH26)
Stutz 2008 (AH26 - ac)

- kalciumhydroxid

Allard 1986
Brkic 2009
Dempf 2000
Ehrman 1963
Evans 1988
Fanibunda 1984 (2)
Forman 1977
Forman 1982
Gumru 1991
Kaufman 1980
Kleier 1988
Köseoglu 2006
LaBanc 1984 (3)
Orlay 1966
Orr 1985
Poveda 2006
Rowe 1983
Yaltirik 2002
Ørstavik 1983
Barkhordar 1985
Gatot 1986
Nitzan 1983
Scolozzi 2004 (4)
Spielman 1981
Tamse 1992 (2)
Dempf 2000
Fanibunda 1998
Ahlgren 2003
Lindgren 2002

- jodoform
Calliskan 1993
- kloroperka
Kozam 1978
- hydron
Pyner 1980
RETROGRADA FYLLNINGAR
- zinkoxid-eugenolcement
Grade 1989
- resincement
lx = latexallergi; ac = anafylaktisk chock; su = systemisk urticaria; u = urticaria,
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Abrams 1992
Di Felice 1998
Erisen 1989
Fanibunda 1984 (2)
Löst 1984
Stabholz 1983
Tortorici 2007
Özgöz 2004

Braun 2003 (su)
Ebner 1991 (3 su)
Nabeshima 2004 (su)
Tas 2004 (su)
Wantke 1995 (su)

Stutz 2008 (AH26-su)

Ahlgren 2003
De Bruyne 2000
Lindgren 2002
Sharma 2008 (2)
Tsesis 2006

Amin 2004
Lindgren 2002 (2)

Det diskuteras huruvida ett kirurgiskt avlägsnande av material från mandibularkanalen har någon effekt för att uppnå läkning och symtomfrihet. En
normal nervfunktion har rapporterats efter ett kirurgiskt avlägsnande av
överskottet [Ahlgren, 2003; Allard, 1986; Brkic, 2009; Gumru, 1991; LaBanc, 1984]. Även smärttillstånd har behandlats framgångsrikt – ibland efter förhållandevis kort tid (veckor), men i andra fall tog det flera månader
och upp till ett år innan patienten hade blivit helt återställd. Det finns också
rapporterade fall där parestesier kvarstår trots att materialet har avlägsnats
från mandibularkanalen [Kaufman, 1980].
Tabell 2. Litteratursammanställning – skador på nervus mandibularis
Tid – symtom

Kortvariga (< 2 månader)

Långvariga (2–6 månader)

AH 26
Formaldehydfrisättande

Barkhordar 1985
Gatot 1986

Nitzan 1983
Scolozzi 2004
Spielman 1981
Tamse 1992
Brkic 2009
Dempf 2000
Fanibunda 1984
Forman 1977
Gumru 1991
Yaltirik 2002

Paraformaldehyd
Formaldehydinnehållande
Endomethason
N2
SPAD

Ca (OH)2

Ektefaie 2005

Blanas 2002
Blanas 2004
Gallas-Torreira 2003

Scarano 2007 (+ ZoE sealer)

Scolozzi 2004 (+ Zoe sealer)
Fanibunda 1998 (+ Ca (OH)2)

Kozam 1978

Kloroperka
Jodoform

Allard 1986
Ehrman 1963
Evans 1988
Fanibunda 1984
Forman 1982
Kaufman 1980
Kleier 1988
Köseoglu 2006
LaBanc 1984
Orlay 1966
Orr 1985
Poveda 2006
Rowe 1983
Ørstavik 1983

Ahlgren 2003
Lindgren 2002
Sharma 2008

Termoplastisk guttaperka
Guttaperka

Bestående

Callskan 1993
Pyner 1980

Hydron 1

Sinus maxillaris
En penetration av käkhålan (sinus maxillaris) och ett utflöde av materialet
kan inträffa på grund av lokala anatomiska förutsättningar och överinstrumentering. Effekten beror på hur medikamenterna eller rotfyllningsmaterialet fördelas och vilken typ av material som används. Fallbeskrivningar av
kronisk sinuit (bihåleinflammation) har rapporterats [Dodd, 1984; Yaltirik,
2003]. Där blev patienten helt besvärsfri en vecka efter det att materialöver-
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skottet från sinus maxillaris hade avlägsnats kirurgiskt, i kombination med
en antibiotikabehandling.
Svampinfektioner orsakade av svamparten Aspergillus finns rapporterade
i kombination med att rotfyllningsmaterial har penetrerat sinus maxillaris
[Horré, 2002; Kaplowitz, 1985; Khongkhunthian, 2001; Kobayashi, 1995;
Legent, 1989; Milian, 1998; Tarlowska, 1968]. Legent et al. 1989, rapporterar om 85 fall där 85 procent (n = 72) bedömdes vara orsakade av en penetration av rotfyllningsmaterialet till sinus maxillaris. Det finns också rapporter om att inga negativa effekter uppstod trots en penetration av rotfyllningsmaterialet till sinus maxillaris [Batur, 2008; Engström, 1964; Güneri,
2005; Marais, 1996; Yamaguchi, 2007].

Akuta infektions- och inflammationstillstånd
Endodontiska infektioner med snabbt uppkomna akuta tillstånd, omfattande
svullnad, hög feber och hot mot fria luftvägar, har rapporterats [Flynn,
2006]. Munbottensvullnad, svullen tunga och andningsvårigheter med ursprung från en ofullständigt rensad nekrotisk tand har beskrivits [Tuffin,
1989].
I flera rapporter har parestesier och långvariga känselbortfall i nervus
mandibularis beskrivits [Giuliani, 2001; Jerjes, 2005; Lambrianidis 1987;
Vasilakis 2004].
Akuta tillstånd som en direkt följd av rotbehandlingar är inte vanligt.
Green [1998] rapporterar ett fall där patienten, trots antibiotikaprofylax,
utvecklade endokardit efter en rotbehandling av en överkäkspremolar. Endodontisk överinstrumentering misstänks ha orsakat blodförgiftning [Lee,
1984]. Koch [2006] rapporterar om ett fall där en överkäksmolar rotfylldes
med ett stort överskott av Endomethasone, vilket resulterade i en orbitapenetration via sinus maxillaris och de etmoidala utrymmena.
Mer ovanliga infektionstillstånd, möjligen av endodontiskt ursprung, såsom bakteriella endokarditer och abscesser på till exempel hjärnan finns
beskrivna.

Mjukvävnadsskador och nekroser
Biverkningar i form av mjukvävnadsskador och nekroser kan bero på inlägg
av kalciumhydroxid i pastaform, paraformaldehydinnehållande medel för
devitalisering av pulpan och rotkanalsspolningar, framför allt med obuffrad
natriumhypoklorit.
De allvarligaste formerna av biverkningar som finns rapporterade är värktillstånd, mjukvävnadssvullnader och vävnadsnekroser [Abrams, 1992; Ahlgren, 2003; De Bruyne, 2000; Di Felice, 1998; Lindgren, 2002; Löst, 1984;
Sharma 2008; Tsesis 2006; Tortorici 2007; Özgöz 2004].
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Kalciumhydroxid
Kalciumhydroxid är i Sverige ett ofta använt material inom pulpa- och rotbehandlingar. Ämnet har genom sitt höga pH (pH 12) desinficerande egenskaper, det hämmar bakterietillväxten och lämpar sig därmed som en provisorisk rotfyllning. Det ger förutsättningar för hårdvävnadsbildning såväl
koronalt vid en pulpaöverkappning som apikalt efter en pulpektomi.
Mycket allvarliga vävnadsnekroser i munslemhinnan, ansiktet och huvudsvålen finns beskrivna efter applikationer av kalciumhydroxidpasta i rotkanaler [Lindgren, 2002; Sharma, 2008]. I bägge rapporterna beskrivs två fall
där applikationen till rotkanalen skedde med en injektionsteknik. Pastan
kom i kontakt med den angränsande vävnaden genom rotspetsen och kunde
därmed spridas ut till blodkärlen. Lokal vävnadsnekros med kommunikation
till munhålan har rapporterats från fall där överskottet pressades ut i den
omgivande vävnaden [De Bruyne, 2000; Tsesis, 2006]. Överskott till angränsande vävnader har förekommit utan att orsaka komplikationer [DeMoor, 2002; Fava, 1993].

Paraformaldehyd
Paraformaldehyd förekommer som ett desinfektionsmedel, som en ingrediens i rotfyllningsmaterial och som ett devitaliseringsmedel för vital pulpa. I
den senare tillämpningen används pastan direkt på den exponerade blödande
pulpan under någon veckas tid för att uppnå nekros på pulpavävnaden som
därefter kan utrymmas smärtfritt.
Det finns en risk för omfattande skador på tandens stödjevävnader, såsom
bennekroser, sekvesterbildning och även förlust av en eller flera tänder, om
materialet läcker ut via otäta täckförband [Abrams, 1992; Di Felice, 1998;
Lost, 1984; Stabholz, 1983; Tortorici, 2007]. Därutöver finns rapporter om
att arseniktrioxid kan ge liknande skador [Dumlu, 2007; Smart, 1991;
Wang, 2008; Yalcin, 2003; Yavuz, 2008; Özgöz, 2004].
Preparat som innehåller paraformaldehyd eller arseniktrioxid eller som
frisätter paraformaldehyd används i en större omfattning i andra länder jämfört med Sverige. Det har under de senaste sju–åtta åren rapporterats skador,
liknande de ovan nämnda, vid användning av dessa material [Dumlu, 2007;
Tortorici, 2007; Wang, 2008; Yalcin, 2003; Yavuz, 2008; Özgöz, 2004].

Natriumhypoklorit
Natriumhypoklorit (NaOCl) är ett av de vanligaste medlen som används till
rotkanalspolningar. I obuffrad form har natriumhypoklorit ett högt pH (pH
11–12) och det betraktas som ett kraftfullt oxidationsmedel. Via oxidering,
hydrolys och osmos slår det ospecifikt mot bakterier. Det kan lösa nekrotisk
vävnad och därmed bidra till en effektiv rengöring av rotkanalerna, vilket
anses som en positiv egenskap.
Natriumhypoklorit har även i låga koncentrationer (1 procent) rapporterats orsaka hemolys, hudulcerationer och nekroser. Risken för detta är större
om lösningen injiceras eller på något annat sätt kommer ut i den omgivande
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vävnaden. En plötslig smärta och en snabbt expanderande mjukvävnadssvullnad i munnen, läpparna, ansiktet och ögonhålorna är symtom som har
rapporterats. Ytterligare symtom som har rapporterats är slemhinneavstötningar, domningar och parestesier samt käkledslåsningar. I tabell 3 redovisas 22 rapporter där de ovanstående symtomen och deras varaktighet (duration) finns beskrivna.

Tabell 3. Litteratursammanställning – allvarliga vävnadsskador relaterade till användning
av natriumhypoklorit och skadornas varaktighet (duration)

NATRIUMHYPOKLORIT

KORTVARIGA (2–8 VECKOR)

LÅNGVARIGA (3–6 MÅNADER)

BESTÅENDE

Baldwin 2009
Becker 1974
Becking 1991
Bowden 2006
Crincoli 2008
Doherty 2009
Gernhardt 2004
Hülsmann 2000
Joffe 1991
Mehra, 2000
Neaverth 1990
Sabala 1989
Serper 2004
Witton 2005

Kavanagh 1998
Linn 1993
Tosti 1996 (2)
Witton 2005

Gatot 1991
Hales 2001
Hülsmann 2000
Pelka 2008
Reeh 1989

I de flesta fall är symtomen kortvariga om en behandling sätts in, även om
reaktionerna till en början är svåra. Bowden [2006] har rapporterat ett fall
där patienten efter en rotkanalspolning av en molar i underkäken utvecklade
en livshotande obstruktion av luftvägarna. En svullnad submandibulärt och
sublingualt med senare spridning bilateralt och en uttalad hävning av tungan
uppstod ett par timmar efter behandlingen. Patienten återhämtade sig efter
två dygns intensivvård på sjukhus och var helt symtomfri en månad senare.
I majoriteten av de rapporterade fallen har en full symtomfrihet uppnåtts
inom två–åtta veckor. Rapporter finns om en långvarig och ibland bestående
parestesi i ansiktsregionen [Pelka, 2008; Gatot, 1991; Reeh, 1989].

Övrigt
Svåra smärtor och utveckling av ansiktsemfysem har rapporterats vid rotkanalspolningar med en kombination av natriumhypoklorit och väteperoxid
[Patterson, 1989]. I ett annat fall, efter en rotkanalsspolning med 3-procentig
väteperoxid, uppstod ett subkutant emfysem med efterföljande andningsvårigheter på grund av tryck runt lungorna [Nahlieli, 1991].
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4. In vitro-studier och cytotoxikologi

Endodontiska material
Till endodontiska material (material som används för rotbehandling) räknas
i denna rapport kärnmaterial, sealers, retrograda rotfyllningsmaterial och
temporära rotkanalsinlägg. Inom tandvården används i dag ett stort antal
material som varierar i sammansättning och har olika mekaniska och biologiska egenskaper. Mängden specialiserade dentala material som introduceras på marknaden ökar successivt [Bergman, 2000; Rubel et al., 2004]. Dentala material regleras av direktivet 93/42/EEG om medicintekniska produkter.
Biokompatibiliteten hos endodontiska material bör vara hög. In vitro- och
in vivo-tester kan genomföras för att evaluera biokompatibiliteten av olika
material [Wennberg 1980]. Materialet ska inte orsaka något inflammatoriskt
svar eftersom detta kan leda till irritation, smärta och/eller vävnadsnekros.
Den slutliga rotfyllningen utgör en försegling av apex med ett kärnmaterial
och en sealer, och denna ska vara tät.
Endodontiska material kommer i direktkontakt med den periapikala vävnaden. Kontaktytan mot den omgivande vävnaden är större vid överinstrumentering och överfyllda rotkanaler samt vid rotöppna tänder [Dahl, 2005].
Vidare kan lösliga substanser från sealers och kärnmaterial nå de omgivande
vävnaderna genom foramen, sidokanaler och dentinkanaler.

In vitro-studier av endodontiska material
Vid granskningen har de studerade materialen grupperats enligt tabell 4.
Tabell 4. Indelning av sealertyper
Sealertyp
CaOH-baserad
ZnO-eugenol
ZnO-eugenol med paraformaldehyd
Epoxiresinbaserad
Metakrylatbaserad
Silikonbaserad
Polyvinylbaserad
Glasjonomerbaserad
Mineral trioxide aggregate

Varumärkesnamn (exempel)
Sealapex, Apexit (salicylatbaserad), CRCS, Acroseal
Tubliseal, super EBA, Canals, Procosol, Pulp Canal Sealer
N2, Endomethasone
AH 26, AH plus, TopSeal
EndoRez, Epiphany
RoekoSeal
Diaket
Ketac Endo
MTA Angulus, MTA ProRoot

Generella aspekter, cytotoxicitet
In vitro-studier av dentala material utgör en viktig komponent i den sammantagna värderingen av materialets lämplighet, och här avses särskilt materialens biokompatibilitet. Genom in vitro-studier (studier på cellkulturer)
kan antalet övriga faktorer minimeras, vilket gör det möjligt att identifiera
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egenskaper och effekter som är svåra att säkra i kliniska studier [Dahl, 2005;
Geurtsen, 2001].
För en översikt om bland annat endodontiska materials biokompatibilitet
och cytotoxicitet, se artiklar av Geurtsen [Geurtsen och Leyhausen, 1997;
Geurtsen, 2001] och Dahl [Dahl, 2005] Se även KDM-dokumentet av
Ørstavik [Ørstavik, 2008].
Flera variabler gör att cytotoxicitetsstudier (in vitro-studier) är svåra att
jämföra, till exempel följande:
1. Testen kan gälla extrakt från sealers eller fasta provkroppar (direkt eller
indirekt kontakt med cellerna).
2. Testen kan gälla färskt eller härdat material.
3. Cytotoxiciteten studeras under olika lång tid, från akut toxicitet till kronisk.
4. Olika celltyper används: permanenta cellinjer (typ och ursprung kan
vara allt från hepatocyter, osteoblastliknande cellinje till musfibroblaster), primära cellkulturer av pulpaceller från djur och humana orala fibroblaster.
5. Olika testmetoder och utfallsvariabler/endpoints används: vitalitet och
cellproliferation med utfallsvariabler såsom morfologi, inkorporering av
Cr51, SDH-frisättning, DNA-syntes, proteinsyntes och mitokondriell
funktion (MTT).
6. In vitro-system används också för studier av immunotoxicitet, mutagenicitet och genotoxicitet.
Läckage av lösliga substanser från endodontiska material respektive direktkontakt med periapikala vävnader kan motivera olika typer av test enligt
punkt 1. Materialens löslighet har betydelse för utfallet vid in vitro-test av
extrakt, och den kan variera både med val av extraktionsmedium och sealertyp (varumärke). Punkt 2 och 3 återspeglar behovet av att särskilja initiala
och kroniska effekter.
Generellt gäller att färska material är mer cytotoxiska. Punkt 4 och 5 medför att metodernas specificitet och känslighet kan variera avsevärt. Punkt 6
belyser att det kan vara önskvärt att studera mer specifika effekter, såsom
interaktion med immunsystemet eller interaktion med DNA.
På grund av den stora variationen i studiernas design är det mycket svårt
att på ett systematiskt sätt jämföra resultaten från studier av cytotoxicitet när
det gäller endodontiska material.

Endodontiska sealers cytotoxicitet
Kalciumhydroxidbaserade sealers
Kalciumhydroxid (CaOH) har vid upplösning ett högt pH, men lösligheten
varierar beroende av de övriga ingående komponenterna i sealern.
Salicylatbaserad CaOH (Sealapex och Apexit) uppvisar en låg toxicitet
[Bratel et al., 1998; Huang et al., 2002a; Huang et al., 2002b; Schwarze et

15

al., 2002a; Schwarze et al., 2002b] eller en måttlig toxicitet vid test av extrakt (Al-Awadhi et al., 2004; Camps och About, 2003; Eldeniz et al., 2007;
Geurtsen et al., 1998; Huang et al., 2004].
Cytotoxiciteten är också låg till måttlig vid test av material som kommer i
direkt eller indirekt kontakt med celler [Briseno och Willershausen, 1992;
Chang et al., 2010; Miletic et al., 2000; Takahara et al., 1990; Vajrabhaya
och Sithisarn, 1997]. Färska material har högre cytotoxicitet än härdade
[Huang et al., 2004] och i ett arbete var Sealapex mer cytotoxiskt än Apexit
[Geurtsen et al., 1998].
För CaOH-innehållande sealers med andra tillsatser (CRCS: eugenol; Acroseal: metylenamin) har ett mindre antal studier identifierats. I ett av dessa
uppvisar Acroseal högst cytotoxicitet och också indikationer för en genotoxisk potential [Camargo et al., 2009], i ett annat har Acroseal en jämförbar
cytotoxicitet med sealers av en metakrylatbas och CaOH-salicylatbas
[Eldeniz et al., 2007]. CRCS orsakar en måttlig till låg toxicitet som är jämförbar med sealers med en CaOH-salicylatbas [Briseno och Willershausen,
1992] och i ett annat arbete en måttlig cytotoxicitet som är jämförbar med
en ZnOE-sealer [Arenholt-Bindslev och Horsted-Bindslev, 1989] och en
epoxiresinbaserad sealer [Ersev et al., 1999].
Sammanfattningsvis uppvisar kalciumhydroxid-salicylatbaserade sealers
en låg till måttlig cytotoxicitet.
Zinkoxid-eugenolbaserade sealers
Zinkoxid-eugenolbaserade sealers (ZnOE) anses ha cytotoxisk potential på
grund av innehållet av eugenol och zinkoxid. Utfallet i in vitro-test varierar
och ingen tydlig trend kan utläsas jämfört med andra sealertyper.
ZnOE-extrakt är generellt mer cytotoxiska än CaOH-salicylatsealers [AlAwadhi et al., 2004; Bratel et al., 1998; Huang et al., 2002b; Huang et al.,
2004], och vid test av material som kommer i direkt eller indirekt kontakt
med celler är cytotoxiciteten jämförbar med CaOH-salicylatsealers [Chang
et al., 2010; Takahara et al., 1990]. ZnOE-extrakt är påvisade som mindre
cytotoxiska än epoxiresinbaserade sealers [Bratel et al., 1998; Ersev et al.,
1999; Gerosa et al., 1995; Huang et al., 2002b; Huang et al., 2008; Huang et
al., 2009; Huang et al., 2004], eller har samma nivå som sådana [Tai et al.,
2002].
Vid test av material som kommer i direkt eller indirekt kontakt med celler
är cytotoxiciten för ZnOE jämförbar med epoxiresinbaserade sealers [Bouillaguet et al., 2004; Safavi et al., 1989; Vajrabhaya och Sithisarn, 1997], men
en större toxicitet påvisas av Pinna [Pinna et al., 2008] och en lägre cytotoxicitet av Takahara [Takahara et al., 1990].
I en jämförelse av Canals med Canals-N (innehåller inte eugenol) var Canals mer cytotoxiskt, särskilt initialt [Araki et al., 1994; Chang et al., 2010].
Sammanfattningsvis uppvisar Zinkoxid-eugenolbaserade sealers en låg
till måttlig cytotoxicitet, men den är ofta högre än i CaOH-salicylatsealers.
Zinkoxid-eugenolbaserade sealers med paraformaldehyd
Sealers som innehåller paraformaldehyd (Endomethasone och N2) har en
cytotoxisk potential, och det är primärt formaldehyd som anses vara orsa-
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ken. Mängden formaldehyd som frigörs från dessa sealers är väsentligt högre jämfört med epoxybaserade sealers [Spangberg et al., 1993].
Vid test av extrakt från färska eller härdade material har dessa material
större cytotoxicitet än jämförelsematerialen i flertalet artiklar [Correa et al.,
2009; Ersev et al., 1999; Geurtsen et al., 1998; Huang et al., 2009; Murphy,
1985; Schwarze et al., 2002a; Schwarze et al., 2002b; Tai et al., 2001]. I ett
mindre antal artiklar är Endomethasone och/eller N2 inte det mest cytotoxiska av de testade materialen [Gerosa et al., 1995; Huang et al., 2008; Souza
et al., 2006; Valois och Azevedo, 2008].
Endast ett par studier har återfunnits där denna typ av sealer testas i direkt
eller indirekt kontakt med cellerna [Arenholt-Bindslev och HorstedBindslev, 1989; Vajrabhaya and Sithisarn, 1997]. I artikeln av Vajrabhaya
var skillnaden i cytotoxicitet inte signifikant mellan paraformaldehydinnehållande ZnOE (Endomethasone) och övriga ZnOE, medan ArenholtBindslev et al visade att paraformaldehydinnehållande ZnOE (N2) var betydligt mer cytotoxisk än andra sealers, inklusive ordinärt ZnOE.
Sammanfattningsvis uppvisar Sealers som innehåller paraformaldehyd
generellt en hög cytotoxicitet.
Epoxiresinbaserade sealers
Epoxiresinbaserade sealers av äldre typ frisätter formaldehyd vid polymerisering men nivåerna är betydligt lägre än från paraformaldehydinnehållande sealers, till exempel N2 [Spangberg et al., 1993]. Vidare har de
ingående bisfenol-A-diglycidyleterderivaten ansetts kunna vara orsaken till
toxiciteten. Studier på epoxiresinbaserade sealers visar en varierande cytotoxicitet, från låg till hög.
Vid jämförelser av nyare och äldre typer av epoxiresinbaserade sealers,
oavsett testmetod, är nyare material (AH Plus) oftast mindre cytotoxiska än
äldre versioner (AH 26) [Azar et al., 2000; Huang et al., 2002b; Huang et
al., 2000; Hunag et al., 2001; Pulgar et al., 2002; Tai et al., 2002]. En likvärdig cytotoxicitet [Cohen et al., 2000] och större cytotoxicitet för AH Plus
än för AH 26 har också påvisats [Miletic et al., 2000].
När extrakt av epoxiresinbaserade sealers jämförs med CaOH-salicylat
har epoxiresinbaserade sealers visats vara mer cytotoxiska, särskilt då färska
material testas [Bratel et al., 1998; Schwarze et al., 2002a] men cytotoxiciteten är mindre uttalad vid extrakt av härdade material [Camps och About,
2003; Eldeniz et al., 2007; Schwarze et al., 2002b].
Vid test av material som kommer i direkt eller indirekt kontakt med celler
eller material är cytotoxiciteten för epoxiresinbaserade sealers densamma
som för CaOH-salicylatbaserade [Chang et al., 2010; Vajrabhaya och Sithisarn, 1997] eller större [Miletic et al., 2000; Takahara et al., 1990].
När extrakt av epoxiresinbaserade sealers jämförs med ZnOE-sealers är
epoxiresinbaserade sealers ofta mer cytotoxiska, särskilt med extrakt av AH
26 [Bratel et al., 1998; Ersev et al., 1999; Huang et al., 2002b; Huang et al.,
2008; Huang et al., 2009; Tai et al., 2002]. Det finns relativt få studier där
material som kommer i direkt eller indirekt kontakt med celler och material
har studerats.
Sammanfattningsvis uppvisar epoxiresinbaserade sealers en varierande
cytotoxicitet. AH Plus är ofta mindre cytotoxisk än AH 26. Jämfört med
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CaOH-salicylat och ZnOE-sealer är cytotoxiciteten ofta högre för epoxiresinbaserade sealers.
Metakrylatbaserade sealers
Primärt är det restmonomerer som anses ge den cytotoxiska potentialen.
Färska material har i studier visats ha en måttlig till hög cytotoxicitet [AlHiyasat et al., 2010; Eldeniz et al., 2007; Lodiene et al., 2008] och vara både
mer cytotoxiska än epoxiresinbaserade material [Al-Hiyasat et al., 2010;
Lodiene et al., 2008] eller mindre cytotoxiska [Merdad et al., 2007].
I härdat tillstånd är cytotoxiciteten lägre [Brzovic et al., 2009; Camargo et
al., 2009; Merdad et al., 2007].
Sammanfattningsvis uppvisar metakrylatbaserade sealers en måttlig cytotoxicitet som är jämförbar med epoxiresinbaserade sealers.
Silikonbaserade sealers
Silikonbaserade sealers uppvisar låg eller ingen cytotoxicitet oavsett testmetoden [Al-Awadhi et al., 2004; Bouillaguet et al., 2004; Brzovic et al., 2009;
Eldeniz et al., 2007; Lodiene et al., 2008; Miletic et al., 2005; Oztan et al.,
2003; Schwarze et al., 2002b].
Extrakt av silikonbaserade sealers uppvisade en lägre cytotoxicitet än extrakt av CaOH-salicylatsealers [Al-Awadhi et al., 2004; Eldeniz et al., 2007]
eller ingen cytotoxicitet [Schwarze et al., 2002b].
Sammanfattningsvis uppvisar silikonbaserade sealers en låg cytotoxicitet.
Övriga, inklusive polyvinylbaserade sealers, glasjonomerbaserade
och MTA (Mineraltrioxidaggregat)
Cytotoxicitetsstudier på polyvinylbaserade sealers är mindre vanligt förekommande. I de studier som har identifierats bedöms cytotoxiciteten generellt vara måttlig [Brzovic et al., 2009; Gorduysus et al., 2007; Miletic et al.,
2000; Takahara et al., 1990] men den är större än för CaOHsalicylatbaserade sealers [Miletic et al., 2000; Takahara et al., 1990]. Cytotoxiciteten är på samma nivå som för en ZnOE-sealer [Brzovic et al., 2009]
eller större [Spangberg, 1981; Takahara et al., 1990].
Även cytotoxicitetsstudier på glasjonomerbaserade sealers är mindre vanligt förekommande och cytotoxiciteten bedöms generellt vara låg till måttlig. Glasjonomerbaserade sealers hade högre cytotoxicitet än CaOHsalicylatbaserade sealers när det gällde färska material [Schwarze et al.,
2002a], medan den i härdade material var densamma som för silikonbaserade sealers [Schwarze et al., 2002b], och lägre än för ZnOE [Ersev et al.,
1999]. I förhållande till epoxiresinbaserade sealers är enligt olika studier
cytotoxiciteten högre [Schwarze et al., 2002a], densamma [Schwarze et al.,
2002b] och lägre [Ersev et al., 1999].
MTA förekommer i något fler studier. Materialet används främst för rotperforationer och vid retrograda rotfyllningar. Generellt är cytotoxiciteten
låg [de Menezes et al., 2009; Gandolfi et al., 2008a; Gandolfi et al., 2008b;
Gorduysus et al., 2007; Keiser et al., 2000; Souza et al., 2006; Torabinejad
et al., 1995].
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Sammanfattningsvis uppvisar polyvinylbaserade och glasjonomerbaserade sealers en måttlig cytotoxicitet och MTA en låg cytotoxicitet.

Genotoxicitet och mutagenicitet
En genotoxisk eller mutagen substans reagerar med DNA. I den yttersta
förlängningen kan substansen orsaka genetiska sjukdomar såsom cancer
eller, genom skador på könscellerna, få effekter på avkomman. En serie av
olika test kan utföras och det finns ett antal mer eller mindre standardiserade
testmetoder att tillgå.
Test kan utföras på bakterier (Ames test och umu-test), på bananflugor
(Drosophila), på cellinjer och på humana perifera lymfocyter. Utfallsvariabeln kan exempelvis vara mutationer, kromosomaberrationer eller DNAskador. I ISO-standarden anges att minst två av testmetoderna ska inbegripa
däggdjursceller. Det är viktigt att koncentrationen av ämnet som testas är
under den koncentration som ger en toxisk effekt [Dahl, 2005].

Endodontiska sealers mutagenicitet och genotoxicitet
Det är framför allt sealers som innehåller paraformaldehyd och epoxiresinbaserade sealers som har studerats, och de substanser som associeras med
genotoxicitet är formaldehyd och bisfenol-A-diglycidyleter.
Den sealertyp som frigör mest formaldehyd är paraformaldehydinnehållande sealers, men resultaten beträffande mutagenicitet och genotoxicitet är
inte entydiga. Formaldehyd är carcinogen i djurförsök och sannolikt cancerframkallande för människor [Barregård and Sällsten, 2004]. Exponeringen
för formaldehyd via endodontiska sealers är låg jämfört med annan exponering.
Formaldehyd har visats vara mutagent i bakterietest, men inte Endomethasone [Ørstavik och Hongslo, 1985]. AH 26 och Vitrebond gav ett positivt utslag i tre av tre testmetoder och N2 gav ett svagt positivt utfall i två
av tre test [Heil et al., 1996]. AH 26 var svagt mutagent i Ames test men
inte Endomethasone eller SPAD [Ersev et al., 1999].
Däremot inducerade N2, Endomethasone och AH 26 protooncogener i en
osteoblastcellinje [Huang et al., 2002a] och N2, AH 26 och AH Plus inducerade DNA-skador på en fibroblastcellinje i en studie av Tai m fl [Tai et al.,
2002]. Schweikl och medarbetare [Schweikl et al., 1995], visade i ett mutationstest utfört på däggdjursceller ”mammalian cell mutation test”, att
AH 26 i ett ohärdat tillstånd har mutagena egenskaper, men däremot inte
härdade material. Därutöver visade varken AH 26 eller AH Plus någon mutagenicitet på humana perifera lymfocyter i ett arbete av Miletic m fl [Miletic et al., 2003], och AH Plus visade inga tecken på mutagenicitet eller genotoxicitet vid olika tester i en studie av Leyhausen [Leyhausen et al.,
1999].
Polyvinylbaserade sealers och ZnOE-sealers har visats kunna ge en svag
genotoxisk aktivitet på humana perifera lymfocyter [Brzovic et al., 2009],
liksom CaOH-baserade sealers (Acroseal), epoxiresinbaserade och metakrylatbaserade sealers [Camargo et al., 2009].
Sammanfattningsvis kan nämnas att Sealers som innehåller paraformaldehyd och epoxiresinbaserade sealers (AH 26), i vissa studier har påvisats
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ha mutagena och/eller genotoxiska egenskaper, men motsatsen finns också
redovisad. Övriga sealers genotoxiska egenskaper har studerats i mycket
liten omfattning.
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Bilaga 1. Dokumentation
av informationssökning

Pubmed 100223
Biverkningar av rotfyllningsmaterial – reviderad sökning
Sökning gjord av Hanna Olofsson, Mariana Blixt och Anders Berglund
Söknr

Termtyp *)

Söktermer

Antal ref. **)

1.

dental pulp capping[MeSH] OR
formaldehyde/adverse effects[MAJR] OR calcium
hydroxide/toxicity[MAJR] OR Eugenol/adverse
effects[MAJR] OR camphorated phenol[Substance
Name] OR Super EBA [Substance Name] OR
mineral trioxide aggregate [Substance Name] OR
IRM cement [Substance Name] OR Zinc OxideEugenol Cement[MeSH] OR Resin
1
Cements[MeSH] OR Gutta-Percha[MeSH]

12 638

2.

(endodontic cement*[tiab] OR Sargenti[tiab] OR
RC2B[tiab] OR RC2W[tiab] OR root-end filling[tiab]
OR retrograde root filling[tiab] OR OR
Endomethasone[tiab] OR N2[tiab] OR retrograde
filling[tiab])

16 988

3.

1 OR 2

29338

4.

Paresthesia[MAJR] OR
Hypersensitivity[MeSH:NoExp] OR Occupational
Diseases[MeSH] OR Eczema [MeSH] OR
Dermatitis, Allergic Contact[MeSH] OR
Asthma[MeSH] OR Conjunctivitis,
Allergic/chemically induced[MeSH] OR Cross
Reactions [MeSH] OR Hand Dermatoses[MeSH]
OR Skin Diseases[MeSH] OR Lichen Planus,
Oral[MeSH] OR Patch Tests[MeSH] OR
Urticaria[MeSH] OR Dental Pulp/adverse
effects[MeSH] OR Skin Tests[MeSH] OR
Cytotoxicity Tests, Immunologic[MeSH] OR
Dermatitis, Contact/etiology[MeSH]

931 016

5.

(side effect*[tiab] OR adverse effect*[tiab] OR
occupational effect*[tiab] OR adverse
reaction*[tiab] OR dermatitis[tiab] OR Eczema[tiab]
OR skin disease[tiab] OR cross-reaction*[tiab] OR
toxic reaction[tiab] OR toxicity[tiab] OR allergy[tiab]
OR Allergen test*[tiab] OR allergic[ti] OR
hypersensitivity[ti] OR paresthesia[ti] OR chronic
pain[ti])

516 293

6.

4 OR 5

7.

Dentistry[MeSH]

292 186

8.

3 AND 6 AND 7

183

1 339 858

*)
MeSH = Medical subject headings (fastställda ämnesord i Medline/PubMed).
FT = Fritextterm/er.
1

Denna sökning uppdaterades för att även fånga upp de studier som SBU har hittat vid
litteratursökningar. SBU använde MAJR i stället för MESH.

SB = PubMeds filter
för systematiska översikter (systematic[sb])
för alla MeSH-indexerade artiklar (medline[sb]).
Tiab = söker i title- och abstractfälten.
Exp = Termen söks inklusive de mer specifika termerna som finns underordnade.
NoExp = Endast den termen söks, de mer specifika, underordnade termerna utesluts.
MAJR = MeSH Major Topic (termen beskriver det huvudsakliga innehållet i artikeln).
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