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Sammenfatning
Retention af overkæbens hjørnetænder forekommer hos
0,27-2,4 % af befolkningen. Rettidig diagnostik og intervention
er vigtige faktorer for at opnå en god, langsigtet behandlings-
prognose. Optimal diagnostik og behandlingsplanlægning beror på
relevante, kliniske og radiologiske undersøgelsesmetoder. Radio-
logiske 3D undersøgelser baseret på Cone-beam CT (CBCT), anses
for at give en bedre beskrivelse af retinerede hjørnetænders
anatomi, beliggenhed, samt eventuelle patologiske forhold på
omkringliggende strukturer (fx eksterne rodresorption), sammen-
lignet med 2D billeder. På trods af disse egenskaber indikerer
litteraturen, at rutinemæssig CBCT radiologi som supplement til
en 2D radiologisk undersøgelse oftest ikke giver anledning til
en signifikant ændring i behandlingsplanlægningen af retinerede
maxillære hjørnetænder. Dette skal sammenholdes med en større
økonomisk udgift ved rutinemæssig brug af supplerende 3D
radiologi samt en større grad af røntgenstråling til den enkelte
patient, hvilket er specielt kritisk for børn og unge i vækst.

Emneord Cone Beam CT, maxillære hjørnetænder,
behandlingsplanlægning
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Summary
Impaction of the maxillary canine has a population-based
prevalence of 0.27-2.4%. Timely diagnosis and intervention are
important factors in order to achieve a good long-term prognosis.
Optimal treatment planning is based on relevant information from
clinical and radiological examination methods. 3D radiological
examination based on cone-beam CT provides a superior
information about the canine anatomy, canine position, and the
presence of pathological changes in the adjacent teeth (e.g. root
resorption), when compared to 2D radiological examinations.
However, despite these beneficial properties, research has
suggested that routine CBCT radiology, in addition to a 2D
radiological examination, seldom leads to a significant change in
the treatment planning of impacted maxillary canines. The
decision whether to use supplement CBCT examination should
account for the financial costs and extra radiation dose to the
patient, which is particularly critical for children and adolescents
in growth.

Keywords Cone beam CT, maxillary canine, treatment planning

Cone-beam CT i et historisk perspektiv

Cone-beam CT (CBCT) blev i 1998 introduceret til odontologien
og er siden hen blevet en integreret del af tandlægefagets vir-
keområde. I takt med en stigende grad af kommercialisering er
adgangen til CBCT undersøgelser blevet forøget (1). Overgangen
til 3D radiologiske undersøgelser har gjort det muligt at over-
komme de velkendte begrænsninger, som følger de konventionelle
2D radiologiske metoder så som upræcis gengivelse og overlap af
anatomiske strukturer (magnification error, distortion error, supe-
rimposition) (1). CBCT er i dag et populært redskab inden for
det odontologiske virkeområde og i forskningsmæssige sammen-
hænge. På trods af denne popularitet, hersker der fortsat en vis grad
af usikkerhed omkring indikationerne for metodens brug i forbin-
delse med specifikke odontologiske problemstillinger. Der pågår
derfor forsat forskning med henblik på at udvikle evidensbaserede
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retningslinjer for metodens brug, hvor fordelene ved 3D radiolo-
gisk gengivelse i forbindelse med diagnostik og behandlingsplan-
lægning sammenholdes med de strålingsmæssige og økonomiske
omkostninger for henholdsvis patient og samfund.

I 2012 publicerede den europæiske røntgenorganisation anbefa-
linger for brugen af CBCT – det såkaldte SEDENTEXCT projekt
(2). Anbefalingerne indeholdt forhold og anbefalinger vedrørende
sikkerhed, retfærdiggørelse og optimering af CBCT undersøgelsen
samt procedure for henvisning. Den overordnede SEDENTEXCT
anbefaling var, at enhver CBCT optagelse bør forudgåes af en 2D
optagelse for en verificering af den eventuelle CBCT indikation.
Derudover bør der anvendes mindst muligt field-of-view (FOV) i
forbindelse med CBCT undersøgelsen for at mindske strålingen til
patienten, jævnfør ALARA-princippet (As Low As Reasonable Achi-
evable). Endvidere opfordrede SEDENTEXCT også til at vise forsig-
tighed i forhold til CBCT optagelser af børn, da de er mere sensitive
over for røntgenstråling end voksne. De specifikke retningslinjer for
brugen af CBCT til diagnostik af ikke-frembrudte tænder, herunder
maxillære hjørnetænder, var, at CBCT med lille FOV kan anvendes
til at vurdere lokalisationen af en retineret tand. Herunder, at meto-
den kan bruges til at vurdere en eventuel ekstern rodresorption af
de nærliggende rødder. SEDENTEXCTanbefalingerne blev lavet på
baggrund af et sparsomt evidensgrundlag og var hovedsageligt base-
ret på konsensus fra empirisk klinisk praksis. Afslutningsvis beskrev
SEDENTEXCT gruppen, at CBCT guidelines skulle revurderes og
fornyes hvert 5. år, hvilket efterfølgende ikke har været tilfældet.

Den radiologiske undersøgelse udgør et vigtigt element i diagno-
stik og behandlingsplanlægning af ektopiske og retinerede hjørne-
tænder i overkæben. CBCT undersøgelse anses som en god radi-
ologisk metode til visualisering af retinerede hjørnetænder (2).
Samtidig er det dog fortsat uklart i hvilken grad CBCT under-
søgelsen bør foretrækkes i forhold til brugen af konventionelle
radiologiske metoder. Den nærværende artikel belyser den aktu-
elle evidens for brugen af CBCT i forbindelse med diagnostik og
behandling af retinerede hjørnetænder i overkæben.
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Figur 1 Frembrud af maxillens hjørnetænder.
a) 9-årig pige med agenesi af overkæbens laterale incisiver og ektopi af
overkæbens hjørnetænder, som er næsten horisontalt lejrede (hvide pile).
b) frembrud og opretning af hjørnetænderne.
c) Pigen er nu 11 år og der ses yderlig normalisering af hjørnetændernes
frembrud. Der er planlagt frembrud af overkæbens hjørnetænder på pladsen
for de manglende laterale incisiver.



Retinerede hjørnetænder i overkæben

Dannelsen af maxillens hjørnetænder påbegyndes umiddelbart
efter fødslen. Kronen er færdigdannet omkring 6 årsalderen, og
hjørnetænderne har klinisk frembrud i mundhulen i 11.5 års
alderen (± 2 standard deviation er 9-14 års alderen). Overkæbens
hjørnetænder anses for at være den tandtype, som bevæger sig den
længste distance fra den intraosseøse dannelsespositionen, til den
er fuldt frembrudt i okklusion (3) (Figur 1).

Manglende rettidigt frembrud af hjørnetanden er i litteraturen
benævnt med forskellige termer: ektopi (af græsk: ektopos: ude af
plads), retention (af latin: retentio: tilbageholde), samt unerupted
og impaction (latin: impactus: at ramme/sætte sig fast), hvor de to
sidstnævnte er de mest anvendte termer i engelsksproget litteratur.
Fælles for disse udtryk er, at de refererer til en fejlposition af over-
kæbens hjørnetand efter tidspunktet for forventet frembrud. I den
aktuelle artikel bruges udtrykket retineret hjørnetand som syno-
nym for det engelsksprogede udtryk impacted canine.

Retention af maxillens hjørnetænder forekommer hos 0,27-
2,4 % i befolkningen, og frembrudsproblemer af hjørnetænder
forekommer hos cirka 5 % af de patienter, som søger ortodontisk
behandling (4, 5). Retinerede hjørnetænder i overkæben ses oftere
hos piger end hos drenge og forekommer oftest i en unilateral form
(6). Ætiologien bag retinerede maxillære hjørnetænder er endnu
ikke fuldt belyst, men både lokale og genetiske forhold anses som
bidragende faktorer i den patofysiologiske udvikling (4). Af lokale
faktorer benævnes pladsmangel (fx smal tandbue, trangstilling,
afvigelse i normal dental udvikling og frembrud af nabotænder),
lokal hårdtvævsobstruktion (fx ved tilstedeværelse af overtallige
tandanlæg eller odontom), lokal blødvævsobstruktion (fx cyster
eller forstørret tandfollikel).

Den laterale incisiv spiller en vigtig rolle i normalfrembrud af
overkæbens hjørnetænder, hvor den laterale incisiv bruges til at
guide overkæbens hjørnetænder på plads i tandbuen. Dette er i lit-
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teraturen benævnt the guidance theory (4). Anomale morfologiske
og udviklingsmæssige forhold ved eller omkring overkæbens late-
rale incisiver menes at være af negativ betydning for hjørnetandens
frembrud. Retention af overkæbens hjørnetænder er således asso-
cieret med dentale anomalier så som agenesi af den laterale incisiv,
overtallige tandanlæg, eller morfologiske afvigelser (fx taptand af
lateral incisiv) (4) (Figur 2).

Figur 2 a-b) CBCT 3D modeller af 8-årig pige med overtalligt tandanlæg af
lateral incisiv i overkæbens venstre side (grøn pil).
c) udsnit af panoramoptagelse: Frembrud af venstre hjørnetand i overkæben
efter kirurgisk fjernelse af overtalligt tandanlæg. d) Ektopisk og retineret
hjørnetand med stor grad af rodresorption af tandrod på lateral incisiv på
trods af pladsskabende ortodontisk behandling med henblik på ukompliceret
frembrud af hjørnetand.
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Risici ved retention af overkæbens hjørnetænder

Afvigelse i frembrud kan føre til, at overkæbens hjørnetænder reti-
neres. En position, hvor hjørnetanden retineres palatinalt for inci-
siverne, er den hyppigste form for retention. Dette forekommer i
57 % af tilfældene (7). Dog kan retinerede hjørnetænder også være
beliggende bukkalt (29 %) eller midtalveolært i tandbuen (20 %).
Retention kan lede til ekstern rodresorption af de nærliggende tæn-
der. Fordeling af eksterne rodresorptioner på tandniveau, indu-
ceret af retinerede hjørnetænder, er: Laterale incisiver 40-50 %,
centrale incisiver 10-20 %, første præmolar 5-10 % (7). Omkring
1/3 af eksterne rodresorptioner induceret af ektopisk frembrud af
hjørnetænderne har en alvorlig sværhedsgrad. Specielt anses fysisk
kontakt mellem hjørnetanden og en nærliggende tandrod som en
betydelig risikofaktor for udviklingen af svær rodresorption (7).
Forskningen antyder, at sværhedsgraden af eksterne rodresorp-
tioner på de nærliggende incisiver kan være større, hvis hjørne-
tanden har et ektopisk frembrud palatinalt for incisiverne (8).
Konsekvenserne ved ektopisk frembrud af overkæbens hjørnetand
afhænger af omfanget af den skade, som komplikationen har for-
årsaget på de omkringliggende tænder. Således kan udfaldet af
en retineret og ektopisk beliggende hjørnetand være alt fra ingen
komplikationer til en udtalt rodresorption på de nærliggende tæn-
der, hvor den sidstnævnte komplikation er med risiko for tidligt tab
af disse. Her spiller alder naturligvis også en rolle; jo senere dia-
gnostik af den ektopisk lejrede hjørnetand, desto større risiko for
resorption af nabotænderne (9).

Behandlingen af retinerede hjørnetænder kan omfatte en eller
flere af følgende muligheder: Ekstraktion af den primære hjørne-
tand og nogle gange også den første primære molar, ortodontisk
pladsskabende behandling i form af transversal og sagital ekspan-
sion af overkæben, kirurgisk blotlæggelse af den retinerede hjør-
netand med påsætning af kæde og efterfølgende ortodontisk træk
eller kirurgisk fjernelse af den retinerede hjørnetand. Overordnet
set afhænger behandlingsvalget af faktorer såsom lokalisation samt
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anguleringen af hjørnetanden i forhold til de omkringliggende
tandrødder, distancen til okklusalplanet samt graden af ektopi. En
gennemgang af de tilgængelige behandlingsmetoder er uden for
rammerne af denne artikel. For yderlig information om dette hen-
viser vi til relevant litteratur på området (10).

Diagnostik af retinerede hjørnetænder

Monitorering af hjørnetændernes frembrud udgør et vigtigt ele-
ment i de regelmæssige tandundersøgelser hos børn i alderen 9-13
år. Ved fejlfrembrud af hjørnetænderne anses tidlig diagnostik for
at være yderst vigtigt for en optimal langsigtet behandlingsprog-
nose. Rettidig diagnostik af hjørnetænder med ektopisk frembrud
beror på sammenspillet mellem kliniske og radiologiske undersø-
gelsesmetoder.

Klinisk undersøgelse: I perioden fra 9-års alderen og frem bør
der vises agtpågivenhed i forhold til frembrud af overkæbens hjør-
netænder med henblik på tidlig diagnostik og igangsættelse af
interceptiv behandling af ektopisk lejrede hjørnetænder. Mang-
lende mulighed for at palpere overkæbens hjørnetænder højlabialt
i senest 10-11-års alderen er indikation for en supplerende radiolo-
gisk undersøgelse med henblik på at vurdere lejringen af overkæ-
bens hjørnetænder (9). Andre kliniske tegn, som er associeret med
risiko for ektopisk frembrud af overkæbens hjørnetænder er: For-
sinket eller asymmetrisk fældning af de primære hjørnetænder i
overkæben, tilstedeværelsen af palpabel bule palatinalt for overkæ-
bens incisiver, distal tipning eller migration af den laterale incisiv
samt asymmetrisk frembrud af hjørnetænderne i overkæben (>6
måneder).

Radiologisk metode: Forskellige røntgenmetoder har traditionelt
været anvendt til lokalisering af retinerede hjørnetænder i over-
kæben: Intraorale periapikale røntgenbilleder, panoramabilleder,
okklusale røntgenbilleder og cephalogrammer (11). Ved mistanke
om ektopisk frembrud af hjørnetanden udgør et intraoralt periapi-
kalt røntgenbillede den mest simple og mindst strålingsbelastende
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Figur 3 Ektopisk frembrud af overkæbens højre hjørnetand palatinalt for
incisiverne.
a) 10-årig dreng med upåfaldende position af overkæbens hjørnetænder.
b) Samme patient i 12 års alderen. Bemærk ektopisk frembrud af højre
hjørnetand med overlap af tandrødder på højre lateral og centrale incisiv.
c) Hjælpelinjer og sektionsinddelinger til diagnostisk beskrivelse af
hjørnetandens ektopi samt prognostisk vurdering af spontant frembrud. En
hjørnetands ektopi vurderes blandt andet ud fra overlappet af de incisale
rødder (sektor 3,4,5) samt hjørnetandens horisontale lejring (størrelsen på
a-vinklen).
d) Ortodontisk behandling. Hjørnetanden har modtaget kirurgisk denudering,
og der er påsat kædetræk til at promovere korrekt frembrud af hjørnetanden.
Ingen radiologiske tegn på rodresorption af incisiver



form for røntgenundersøgelse. Det intraorale røntgenbillede kan
give information om tilstedeværelsen samt lejringen af overkæbens
hjørnetand i relationen til de omkringliggende tænder, samt vise
graden af resorption af den primære hjørnetand og eventuelle tegn
på fysiologisk rodresorption af nabotand/tænder. Intraorale rønt-
genoptagelser giver også mulighed for at bestemme relationen mel-
lem to objekter. Dette kan gøres ved at foretage to optagelser af det
ønskede objekt, hvor alle parametre holdes ens, bortset fra at rønt-
gentubus flyttes i en given retning ved anden optagelse. Således kan
ændringen i forholdet mellem objektet som undersøges (fx hjørne-
tanden) og et referenceobjekt (fx laterale incisiv) på de to røntgen-
billeder gøre det muligt at bestemme disse to objekters indbyrdes
relation ud fra SLOB reglen: Same lingual opposite buccal. Denne
metode blev første gang blev beskrevet i 1910 (12). Strålebelastnin-
gen ved et enkelt intraoralt røntgenbillede er 1-1,5 μSv.

Panoramabilleder: Det kan imidlertid være vanskeligt at foretage
sufficiente intraorale periapikale røntgenoptagelser på børn med
ektopisk lejrede hjørnetænder. Klinisk, såvel som forskningsmæs-
sigt, har panoramaoptagelsen været anvendt til diagnostik og pro-
gnostisk vurdering af retinerede hjørnetænder i overkæben. Med
tiden er forskellige referencezoner og vinkler blevet etableret som
hjælp til diagnostik og prognostisk vurdering af hjørnetænder med
et ektopisk frembrud (Figur 3c).

Fælles for disse er, at en mere horisontal (stor a vinkel) og mesial
fejlpositionering af den retinerede hjørnetand i overkæben (sektor
3-5) giver en mindre sandsynlighed for spontant frembrud efter
ekstraktion af den primære hjørnetand og en større risiko for eks-
terne rodresorptioner på de nærliggende incisiver (13). Strålebe-
lastningen ved en panoramaoptagelse er 6-8 μSv.

Cone-beam CT: Allerede tilbage i 1980’erne blev de første case-
reports publiceret, hvor medicinske CT skannere blev anvendt til
3D radiologisk undersøgelse af retinerede hjørnetænder. Med
introduktionen af CBCT ved indgangen til det nye årtusind blev
metoden mere udbredt. Inden for de sidste 10 år er der sket en
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stor vækst i antallet af forskningsstudier, som har undersøgt og
sammenlignet brugen af CBCT med 2D konventionelle radiolo-
giske metoder. Specielt har 3D radiologiske undersøgelser af reti-
nerede hjørnetænder i ganen været genstand for mange studier.
Strålebelastningen ved en CBCT optagelse ligger mellem 35-290
μSv og afhænger af undersøgelsesfeltets størrelse, opløsning samt
type af maskine.

CBCT til diagnostik af retinerede hjørnetænder

Det anses efterhånden for veldokumenteret, at 3D radiologiske
metoder som CBCT, giver en mere præcis lokalisering af retinerede
hjørnetænder i overkæben, når der sammenlignes med 2D radi-
ologiske metoder (14). Flere studier har påvist, at konventionelle
radiologiske metoder giver anledning til en større grad af subjekti-
vitet i vurderingen af retinerede hjørnetænders position samt rela-
tion til nærliggende anatomiske strukturer. Dette kommer blandt
andet til udtryk ved, at CBCT undersøgelser af retinerede hjørne-
tænder har en større grad af inter-observer overensstemmelse, når
flere observatører evaluerer det samme materiale i forhold til 2D
radiologiske metoder (14). Forskningen antyder, at panoramaun-
dersøgelser giver anledning til en systematisk overvurdering af reti-
nerede hjørnetænders position, som ved denne metode fremstår
mere fejlpositioneret, end når der sammenlignes med CBCT mate-
riale af den samme tand (15).

Litteraturen angiver, at CBCT giver mulighed for en valid beskri-
velse af relationen mellem hjørnetanden og de nærliggende tand-
rødder. Dette har stor betydning for vurderingen af tilstedevæ-
relsen samt sværhedsgraden af eksterne rodresorptioner på nabo-
tænderne, hvilket kan være svært at diagnosticere på baggrund af
konventionelle 2D radiologiske metoder. I modsætning til CBCT,
giver panoramaoptagelser kun mulighed for at diagnosticere eks-
terne rodresorptioner af de nærliggende incisiver, når disse er udta-
lte og af stor sværhedsgrad (16) (Figur 4).
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Således har introduktionen af CBCT medført en naturlig opjuste-
ring af frekvensen af eksterne rodresorptioner på de omkringlig-
gende tænder i relation til en retineret hjørnetand i overkæben som
beskrevet i et systematisk review fra 2018 (7). Det er således nær-

Figur 4 Ektopisk palatinalt frembrud af overkæbens venstre hjørnetand.
a) 11-årig pige med overlap af venstre lateral incisiv og hjørnetand.
b-c) CBCT 3D modeller viser palatinal ektopi af venstre hjørnetand i overkæben
i relation til tandrod på lateral incisiv.
d) CBCT snit i koronalplanet, som viser begyndende tegn på ekstern
rodresorption af lateral incisiv (rød pil).
e) Forværring i ekstern rodresorption af lateral incisiv på trods af ortodontisk
behandling med henblik på at sikre korrekt frembrud af hjørnetanden.
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liggende at tro, at brugen af CBCT kan influere på behandlingen af
retinerede hjørnetænder i overkæben.

CBCT og behandling af retinerede hjørnetænder

På trods af, at CBCT sandsynligvis giver en mere præcis beskri-
velse af retinerede hjørnetænders beliggenhed samt relationen til
nabotænder og anatomiske strukturer, er det fortsat uklart, i hvil-
ken grad en supplerende CBCT vil have en effekt på planlægningen
samt udfaldet af behandlingen af retinerede hjørnetænder i over-
kæben. Behandlingsplanlægning er en kompleks procedure, hvor
de kliniske og radiologiske diagnostiske informationer sammen-
holdes med andre faktorer så som behandlerens erfaring, tradition
og patientens alder, ønsker og velvillighed, hvilket i sidste ende
leder til den endelige behandlingsplan.

Studier har vist, at ortodontiske såvel som kirurgiske behand-
lingsplaner tilvejebragt på baggrund af 2D radiologisk materiale
ikke ændres signifikant, når der foretages en supplerende 3D
CBCT skanning af retinerede hjørnetænder (17, 18). Andre stu-
dier har vist en mindre forskel i behandlingsplanlægningen, når
3D radiologisk materiale anvendes som supplement til 2D radiolo-
giske undersøgelser. Overordnet er der i litteraturen beskrevet en
70-83 % overensstemmelse mellem behandlingsplaner udført alene
på baggrund af 2D samt behandlingsplaner, hvor der er foretaget
en supplerende 3D radiologisk undersøgelse (14,19). Botticelli et
al. fandt, at supplerende 3D information gav anledning til en tid-
ligere igangsættelse af ortodontiske/kirurgiske tiltag (20). Wriedt et
al. rapporterede, at supplerende 3D information havde en effekt på
«timingen for» ekstraktionen af relevante tænder (21).

Forskning antyder, at en supplerende 3D undersøgelse giver
behandleren en større tiltro (confidence level) til den planlagte
behandling (17, 18). Dette ser dog ud til at være afhængig af
behandlerens tidligere erfaring med brugen af CBCT samt gene-
rel ortodontisk erfaring, hvorfor ikke alle studier har kunnet påvise
en sådan gunstig effekt på behandlertiltro ved supplerende CBCT
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(19). Samtidig er det blevet vist, at en supplerende 3D skanning
signifikant reducerer behandlerens opfattelse af sværhedsgraden af
den planlagte behandling, hvilket også var tilfældet i de tilfælde,
hvor 3D skanningen ikke havde givet anledning til en ændring i
behandlingsplanen (18). Spørgsmålet er om disse faktorer retfær-
diggør regelmæssig brug af CBCT undersøgelse af retinerede hjør-
netænder i overkæben?

Cone-beam CT og evidens

Evidens og evidensbaserede behandlingsprincipper er blevet cen-
trale begreber i sundhedssektoren. Begreberne udspringer fra prin-
cippet om, at undersøgelser og behandlingsmetoder skal være hen-
synsfulde og baseret på den bedste og mest aktuelle viden til gavn
for patient og samfund generelt (22). Fryback og Thornbury publi-
cerede i 1991 en systematisk hierarkisk model til vurdering af dia-
gnostiske radiologiske metoder (efficacy of diagnostic imaging) (23).
Modellen har siden 1991 været reference for den videnskabelige
dokumentation for radiologiske diagnostiske metoder. Modellen

Figur 5 Fryback og Thornbury’s 6-trins hierarkiske model til vurdering af
en radiologisk diagnostisk metode. Overgangen fra et niveau til det næste
indikerer en forøget videnskabelig dokumentation for den radiologisk
diagnostiske metode.
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består af 6 trin og er beskrevet i figur 5. En progression til et højere
niveau er et udtryk for en udbygning af en radiologisk metodes
videnskabelige dokumentation.

Modellen af Fryback og Thornbury vil i det følgende danne
udgangspunkt for en opsummering af den aktuelle evidens for bru-
gen at CBCT til undersøgelsen af retinerede hjørnetænder i over-
kæben.

Level 1 (Technical efficacy): CBCT anses som en valid radiolo-
gisk metode til at genskabe anatomiske stukturer og deres indbyr-
des forhold.

Level 2 (Diagnostic accuracy efficacy): Sammenlignet med kon-
ventionelle 2D radiologiske metoder, anses CBCT for at give en
mere præcis beskrivelse af retinerede hjørnetænders anatomi og
beliggenhed samt relationen til nabotænder og anatomiske struk-
turer.

Level 3 (Diagnostic thinking efficacy) og Level 4 (Therapeutic effi-
cacy): Sammenlignet med konventionelle 2D radiologiske metoder,
giver CBCT anledning til en mere præcis diagnostik af tilstedevæ-
relsen samt sværhedsgraden af eksterne rodresorptioner af nærlig-
gende tænders tandrødder. Desuden giver en supplerende CBCT
undersøgelse behandleren en signifikant større grad af tiltro til de
stillede diagnoser.

Der er 70-83 % overensstemmelse mellem behandlingsplaner
lavet alene på baggrund af 2D radiologisk materiale og behand-
lingsplaner lavet på baggrund af konventionelle 2D metoder og en
supplerende 3D CBCT skanning. Dette indikerer, at en 3D CBCT
sjældent leder til en ændring af den planlagte behandling af reti-
nerede hjørnetænder, da det kun vil ændre behandlingsplanen i
17-30 % (14, 19). Det essentielle og ubesvarede spørgsmål er her,
hvilke faktorer leder til, at behandlingsplanen ændres ved en sup-
plerende CBCT undersøgelse? Litteraturen er ikke entydig på dette
område, men i tilfælde hvor sværhedsgraden af den retinerede og
ektopiske hjørnetand vurderes stor, kan en supplerende 3D under-
søgelse være af betydning for behandlingsplanen (14). Dette gælder
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eksempelvis ved retinerede hjørnetænder, som har en større a-vin-
kel i forhold til midtlinjen (Figur 3), eller hjørnetænder med en
ektopisk lejring, hvor den 2D radiologiske undersøgelse giver mis-
tanke om en tæt kontakt med nabotændernes rødder, hvilket er en
kendt risikofaktor for udviklingen af rodresorptioner (8, 14, 19).
Konklusionerne omkring ændring af behandlingen er midlertidig
dannet på baggrund af spørgeskemaundersøgelser. Der mangler
således prospektive kliniske studier for at imødekomme level 4 jf.
Fryback & Thornbury’s definition.

Level 5 (Patient outcome efficacy): Det er endnu ikke tilstrække-
ligt undersøgt, i hvilken grad en supplerende CBCTvil have en gun-
stig betydning for behandlingsresultatet.

Level 6 (Societal efficacy): Et web-baseret studie af Christell et
al. fra 2018 undersøgte effekten af supplerende 3D røntgenmate-
riale på behandlingsplanlægningen af retinerede hjørnetænder (10
cases) hos 112 ortodontister (19). Ændringen i behandlingsplanen
ved supplerende 3D materiale på 24 % blev efterfølgende sammen-
holdt med udgifterne til de forskellige radiologiske undersøgelses-
metoder: 1) intraoral- og panoramaoptagelse (a99,84), 2) CBCT og
panorama (a134,37). På baggrund heraf konkluderede forfatterne,
at der ikke er evidens for rutinemæssig brug af CBCT undersøgelse
af retinerede og ektopiske hjørnetænder (19).

Skal Cone-beam CT bruges rutinemæssigt?

Level 1-3 i modellen af Fryback og Thornbury viser, at CBCT giver
en superior beskrivelse af retinerede hjørnetænders anatomi og
beliggenhed samt relationen til nabotænder og anatomiske struk-
turer, og der ses mere ekstern rodresorption forårsaget af den reti-
nerede hjørnetand på CBCT sammenlignet med 2D billeder. Dog
har disse egenskaber ikke indflydelse på behandlingsplanlægning,
som i de fleste tilfælde ikke ændres ved supplerende 3D radiologisk
undersøgelse. Dette skal sammenholdes med en større samfunds-
mæssig udgift ved rutinemæssig brug af supplerende 3D radiologi
(level 6). Desuden er CBCT relateret til en øget mængde røntgen-
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stråling af den enkelte patient, hvilket er ekstra kritisk for børn og
unge i vækst (2).

Der er på nuværende tidspunkt derfor ikke evidens for rutine-
mæssig brug af CBCT undersøgelse af retinerede hjørnetænder i
overkæben. Der mangler fortsat prospektive, populationsbaserede
studier til at belyse, i hvilke tilfælde en supplerende CBCT kan
have en effekt på behandlingsresultatet af ektopiske hjørnetænder.
CBCT metoden bør dog på ingen måde forkastes, men skal i ste-
det anses som et værdifuldt supplement i de tilfælde, hvor det for-
ventes, at supplerende information fra optagelsen vil kunne ændre
behandlingsvalget og prognosen for behandlingen (14, 16, 19). Til-
valget af en supplerende CBCT undersøgelse bør foretages ud fra
en individuel vurdering, hvor de diagnostiske og behandlingsmæs-
sige fordele sammenholdes med de økonomiske udgifter og strå-
lingsbelastningen. Fremtidig forskning bør klarlægge, under hvilke
specifikke omstændigheder, CBCT undersøgelsen er gavnlig for de
børn og unge, som behandles for retinerede hjørnetænder i over-
kæben.
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