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Sammanfattning 

Introduktion   
Varje år drabbas ungefär 250 barn i Sverige av cancer. Alltfler barn som drabbas av 
cancer överlever, mycket tack vare effektiva behandlingar inom strålbehandling, kirurgi 
och kombinations-kemoterapi. En del artiklar inom det vetenskapliga området 
behandlar aspekten om eventuella seneffekter orsakade av cancerbehandling under 
barndomen. Ett område som bland annat uppmärksammats är eventuella 
långtidsbiverkningar på tand- och munhälsan. Människans tandutveckling är en lång 
process som pågår i över 20 års tid. Cancerbehandling uppges orsaka negativa effekter 
på tändernas funktion, anatomi och estetik. Är biverkningarna av omfattande natur 
uppges de negativt kunna påverka den drabbades livskvalité.  
 
Syfte  
Syftet med denna litteraturstudie har varit att undersöka vilka negativa odontologiska 
långtidsbiverkningar som observerats hos personer som genomgått 
kemoterapibehandling under barndomen.  
 
Metod  
I studien ingår nio originalartiklar som hittats genom MeSH-termssökning i databasen 
PubMed. Artiklar som presenterade resultat angående kemoterapins eventuella 
påverkan på tänderna inkluderades i studien. Artiklar som publicerats innan år 2002 
exkluderades. Artiklar skrivna på språk andra än svenska och engelska exkluderades 
även från detta arbete.  
 
Resultat  
Mikrodonti, hypodonti, taurodonti samt defekter på tändernas rötter och emalj var 
långtidsbiverkningar som beskrevs i de olika studierna. Inga entydiga resultat har 
presenterats angående kemoterapins eventuella påverkan på dessa defekter. 
Mikrodonti var den defekt som nämndes i flest antal studier. Kemoterapibehandling 
under barndomen är ensamt inte en betydande riskfaktor för ökad kariesutveckling. 
Behandling med alkylerande medel som exempelvis cyklofosfamid och busulfan ökar 
risken för att drabbas av dentala defekter. Risken ökar vid högre doser.  
 
Diskussion 
Studieutformningen har varierat mellan de ingående artiklarna till denna rapport. 
Exempelvis har studierna haft ett varierat deltagarantal och olika typer av defekter har 
beskrivits bland de olika studierna. Tydliga definitioner för olika tanddefekter samt att 
flera personer tillsammans går igenom och diskuterar kring eventuellt studiematerial, 
är exempel på idéer för att förbättra studiedesignen inför framtida studier inom detta 
område. Det är viktigt att den hälso- och sjukvårdspersonal som kommer i kontakt med 
kemoterapibehandlade barn är medvetna om att dessa individer kan drabbas av 
seneffekter på sin tandhälsa.  
 
Slutsats  
Kemoterapibehandling under barndomen ser ut att kunna orsaka seneffekter på 
tandhälsan. Mikrodonti, hypodonti, taurodonti samt defekter på tändernas rötter och 
emalj var de dentala defekter som beskrevs i denna litteraturstudie. Ytterligare studier 
inom detta område behövs för att mer specifikt utreda vilka långtidsbiverkningar som 
kan drabba tandhälsan hos kemoterapibehandlade individer.  
 
Nyckelord: barn, defekter, kemoterapi, seneffekter, tandbiverkningar.   
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Ordlista  

Nedan presenteras en sammanställning med begreppsförklaringar över vissa ord och 
begrepp som förekommer i denna litteraturstudie. Samtliga definitioner utom två är 
hämtade från boken Medicinisk terminologi [1].  
 
Alkylerande medel: Cytostatika.  
 
DMFT-index: ”Decayed, missed, filled, teeth”. Uppger tändernas status i antalet 
kariesskadade, saknade och lagade permanenta tänder.  
 
D-T: Antalet permanenta tänder med karies. En del av DMFT-index.  
 
Emaljhypoplasi: Underutveckling eller missbildning i utvecklingen av tandens emalj. 
Leder till defekter i tandens krona.  
 
F-T: Antalet lagade permanenta tänder. En del av DMFT-index.  
 
Gingivit: Tandköttsinflammation.  
 
Holtta´s Defect Index(HDI): Används för att analysera förekomsten av defekter i 
tandutvecklingen. HDI omfattar tre faktorer: mikrodonti, avsaknad av tänder som inte 
dragits ut samt förhållandet mellan tandens krona och rot [2]. 
 
Hypodonti: Färre tänder än normalt.  
 
Mikrodonti: Onormalt små tänder.  
 
Neoplasm: Tumör. Tumörartad vävnadsnybildning som uppstår genom okontrollerad 
celltillväxt.  
 
Ortopantomografi: Radiologisk metod för att undersöka käkskelettet och alla tänderna 
samtidigt. Filmen placeras utanför munnen (extraoralt) och den tagna bilden kallas för 
ortopantomogram.  
 
Seneffekter: Besvär som framträder ett år eller senare efter en akut skada eller 
sjukdom. 
 
SIOP 93 protocol: Behandlingsprotokoll som används vid behandling av sjukdomen  
nefroblastom(Wilms tumör) [3].  
 
Splenektomi: Operativt borttagande av mjälten.  
 
Tandpulpa: Tandens inre hålighet. Denna är fylld med mjuk kärl- och nervrik vävnad.  
 
Taurodontism: Tjurtand. Onaturligt utvecklad tandform. Tanden har ett mycket stort 
pulparum och förlängd rotsockel.  
 
Torakotomi: Öppnande av brösthålan.  
 
Xerostomi: Muntorrhet.  
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Introduktion 

Människans tandutveckling eller odontogenes som det även kallas, är en lång process 
som startar i ektodermet under den tredje levnadsveckan hos ett embryo [3]. 
Ektodermet kallas även för det yttre groddbladet och det är ur detta som exempelvis 
kroppens yttre vävnader, nervsystemen och delar av sinnesorganen utvecklas [1]. 
Under den 24:e graviditetsveckan börjar de permanenta tändernas anlag att utvecklas 
[3]. Detta är en process som fortsätter tills barnet nått cirka sex års ålder. Vid fyra till 
sex års ålder sker utvecklingen av framtändernas kronor. Visdomständernas kronor 
utvecklas däremot då barnet ungefär nått 16 års ålder. De permanenta tändernas 
frambrott äger rum mellan ungefär sex års ålder fram till cirka 21 års ålder. Incisiver 
och molarer brukar komma fram vid omkring sex års ålder medan visdomständernas 
genombrott sker vid cirka 21 års ålder. Tändernas rotbildning är en process som pågår 
fram till dess att en människa fyllt cirka 25 år. I figur 1 visas en bild över människans 
tänder med deras namn och läge i munhålan.  
 

 
Figur 1. Människans tänder. Tändernas namn och plats i munhålan. Bild lånad från 
Folktandvården Stockholm med tillstånd [4].  
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Tandutvecklingen är en process som pågår i över 20 års tid [3]. Det är viktigt att barn 
under sin uppväxt får gå på regelbundna besök till tandläkaren [5]. På så sätt kan 
tandläkaren noga följa barnets tandutveckling. Stundtals kan det uppstå avvikelser i 
tändernas utveckling. Det är inte alltid som detta kräver någon åtgärd, men ibland kan 
tandläkaren behöva behandla avvikelsen. Ju tidigare detta upptäcks desto lättare går 
det vanligtvis att åtgärda problemet.  
 
En avvikelse på tandens rot kan exempelvis leda till att en viss tand inte växer fram på 
rätt sätt [5]. Detta kräver behandling och tanden kan eventuellt behöva dras ut. Barn 
kan även drabbas av övertal. Detta innebär att dessa individer har för många tänder i 
sin tanduppsättning. Stör den övertaliga tanden utvecklingen och framväxten av de 
andra tänderna kan den behöva dras ut [6]. I kontrast till detta kan vissa barn istället 
sakna en eller flera tänder [7].  
 
Ungefär 20 % av alla barn har någon typ av mineraliseringsstörning på sina tänder [8]. 
Störningen kan visa sig som fläckar på tändernas kronor med varierande form och 
storlek. Mineraliseringsstörningar kan orsaka besvär hos den drabbade. Exempelvis 
kan defekten försämra tandens estetik. En dåligt mineraliserad tand kan även göra ont 
och orsaka ilningar vilket även kan leda till obehag för den drabbade.  
 
Medicinering kan i vissa fall påverka tandutvecklingen [5]. Ett exempel på detta är 
antibiotikabehandling med tetracykliner. Dessa läkemedel bör helst inte intas av 
gravida kvinnor under den senare hälften av graviditeten [9]. Barn yngre än åtta år bör 
även undvika dessa läkemedel. Tetracykliner kan orsaka missfärgningar av tänderna 
samt ge upphov till emaljhypoplasi fram till dess att ett barn fyllt cirka åtta år.  
Allvarliga sjukdomar uppges även stundtals kunna påverka tändernas utveckling 
negativt [5].  
 
Cancer är ett exempel på en allvarlig sjukdom som drabbar både barn och vuxna. 
Sjukdomsbilden kan i många fall vara svår och omfattande behandlings- och 
läkemedelsregimer ingår ofta i behandlingarna av dessa sjukdomar. 
 
År 2011 fick cirka 55000 personer i Sverige en cancerdiagnos [10]. Ungefär 260 
personer av dessa var barn under 15 år. I genomsnitt upptäcks cirka 250 fall årligen i 
kategorin barn under 15 år. Av dessa cancerdiagnoser är cirka 30 % hjärntumörer och 
40 % är lymfom och leukemier av olika slag. Den resterande 30 % utgörs av andra typer 
av mindre vanligt förekommande cancertyper. Olika cancertyper förekommer mer 
frekvent i olika åldersgrupper. Leukemier drabbar främst småbarn medan barn i alla 
åldrar löper ungefär lika stor risk för att drabbas av hjärntumör.  
 
Det finns cirka 200 sjukdomar som går under namnet cancer [10]. Gemensamt för alla 
cancertyper är att en skada uppstått hos cellerna någonstans i kroppen. Människans 
kropp är komplex och består av olika typer av celler som bygger våra organ och 
vävnader. Cellerna samarbetar med varandra och när det kommer till cellernas delning 
och död så regleras detta noggrant och utgörs av ett förprogrammerat mönster. 
Cellerna ska vara i balans, både bland sig själva och i samvaro med andra celltyper. 
Ibland kan dock balansen brytas och cellen förlorar då kontrollen över sina i vanliga fall 
noggrant reglerade funktioner. En okontrollerad celldelning är typiskt för en cancercell. 
Andra typiska attribut för en sådan cell är att den trots att den mottar signaler om att 
någonting är fel inte dör. Tillväxthämmande signaler kan cancercellen undvika och 
istället har den till exempel förmågan att stimulera den egna tillväxten. Cancercellerna 
blir fler och fler och i sinom tid bildas en tumör som kan bli större allteftersom. Vidare 
kan tumören och cancercellerna sprida sig till andra organ än där den ursprungligen 
bildats. Den kan spridas via blod och lymfa och detta resulterar i bildandet av 
metastaser på andra ställen i kroppen.  
 



4 
 

En cell som kommit till skada kan ha fått defekter på sitt DNA [10]. Att exponeras för 
strålning och rökning är två exempel på faktorer som kan skada vårt DNA. Varje 
enskild cell har en förmåga att till en viss del reparera eventuella skador. Skador på 
DNA:t är inget ovanligt. Uppskattningsvis sker det tusentals skador varje dygn på 
DNA:t i delande celler. Dock är skadorna i sällsynta fall alltför allvarliga eller 
omfattande, och cellen klarar då inte av att reparera dessa. Cellen tappar då som 
tidigare nämnt kontrollen över sina viktiga funktioner. Detta resulterar då i bildandet 
av en cancercell som i sin tur kan leda till tumörtillväxt och eventuellt metastaser.  
 
Cancern hos ett barn skiljer sig mot för cancern hos en vuxen person [10]. Ofta kan 
barnets tumörer vara mer snabbväxande och aggressiva i sin natur. Strålbehandling, 
kirurgi och cytostatikabehandling eller kemoterapi som det även kallas, är exempel på 
tre vanliga behandlingsregimer vid cancerbehandling. Behandlingarna är ofta 
individualiserade och anpassas efter varje enskild persons kropp och cancertyp. Extra 
viktigt är det att ta hänsyn till barnens kroppar vid behandlingen då deras kroppar och 
organ fortfarande utvecklas och växer. En svår behandling kan vara mer ansträngande 
för ett barns kropp och utveckling mot för vad det kan vara för en vuxen människas. 
Risken för psykiska och fysiska biverkningar kan minskas med en noggrant 
individualiserad behandlingsregim. Detta är viktigt för att uppnå god vård under 
sjukdomstiden men även för att undvika risker för långtidsbiverkningar och seneffekter 
av behandlingen.  
 
Hos barn under 15 år är cancer den vanligaste dödsorsaken, men chansen att bli botad 
har ökat [10]. I en översiktsartikel från 2006 beskrivs exempelvis att mellan 50-talet 
fram till 90-talet ökade femårsöverlevnaden i cancer hos barn från cirka 20 % till 
ungefär 80 % [11]. Chansen för ett barn att bli botad från cancersjukdom är idag cirka 
75 % [10]. Chansen för överlevnad i cancer har ökat och detta mycket tack vare effektiva 
behandlingar inom kirurgi, strålbehandling och kombinations-kemoterapi [12]. Alltfler 
cancerdrabbade barn kommer att nå vuxen ålder, vilket direkt innebär en ökning i 
antalet personer som genomgått cancerbehandling under barndomen i vårt samhälle 
[11].  
 
Många cancerbehandlingar ökar överlevnadschansen för den drabbade men har den 
negativa effekten att normala celler och organ även kan komma till skada [11]. Både 
kemoterapi- och strålbehandling kan orsaka skador på DNA. Exempelvis kan dessa 
behandlingar orsaka mutationer och förändringar i DNA:s baspar. Strängbrott i DNA:t 
är en annan allvarlig skada som kan uppstå som en konsekvens av dessa behandlingar.  
 
Flera vetenskapliga artiklar behandlar frågan om eventuella seneffekter orsakade av 
cancerbehandling under barndomen. Detta är något som uppmärksammats alltmer då 
alltfler barn idag överlever sin cancersjukdom.  Bland annat behandlas frågan om 
eventuella bieffekter på tand- och munhälsan.  
 
Långtidsbiverkningar av cancerbehandling uppges kunna orsaka negativa effekter på 
tändernas funktion, anatomi och estetik [13]. Är biverkningarna av omfattande natur 
uppges de kunna ge felställning av tänderna samt även negativt påverka den drabbades 
livskvalité. Förändringar i tändernas storlek, antal och form är exempel på effekter av 
störd tandutveckling. I en översiktsartikel från 2014 beskriver författarna exempelvis 
att kemoterapi och strålbehandling är associerat med kariesutveckling och andra 
dentala defekter som emaljstörningar, negativ påverkan på rötternas utveckling samt 
avsaknad av vissa tänder [12]. Hur allvarliga dentala defekter barnet får uppges vara 
beroende av vilken typ av behandling patienten genomgått [13]. Vilken/vilka 
kemoterapeutiska läkemedel som eventuellt mottagits samt eventuell stråldos och vars 
på kroppen strålningen skett, uppges också påverka tänderna i olika utsträckning. Även 
åldern vid cancerdiagnosen sägs vara en viktig faktor för uppkomsten av eventuella 
biverkningar. På grund av att många cancerpatienter behandlas med 
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kombinationsterapi är det dock svårt att avgöra effekter av enskilda preparat och 
behandlingsmetoder. Exempelvis kan en behandling omfatta ett flertal cytostatika med 
eller utan strålbehandling samt även eventuell kirurgi [11].  
 
Cancerbehandling under barndomen uppges i flera fall orsaka negativa seneffekter på 
tandhälsan. Detta är något som är av största vikt att få djupare kunskaper i då alltfler 
människor överlever sin cancer och därmed har risk att drabbas av dessa biverkningar.  
 
 
Syfte 

Denna litteraturstudie är en kartläggning över de dentala långtidsbiverkningar som 
associerats med kemoterapibehandling under barndomen.  
 
Syftet med detta arbete är att försöka se hur cancerbehandling med kemoterapi under 
barndomen påverkar barnets tandhälsa och tandutveckling senare i livet efter 
behandlingens slut.  
 
Frågeställningen som ligger till grund för detta arbete är följande: Vilka negativa 
långtidseffekter på tandhälsan har observerats hos personer som behandlats med 
kemoterapi under barndomen?  
 
 
Metod 

I denna litteraturstudie ingår nio originalartiklar från databasen PubMed. Samtliga 
artiklar hittades genom sökning med MeSH-termer. I tabell 1 presenteras en översikt 
över dessa sökningar.  
 
Samtliga sökningar genomfördes den 28 januari 2017. Vid sökningarna exkluderades 
de studier som var skrivna på språk andra än svenska och engelska. Träfflistan lästes 
därför igenom vid sökningarna för att se vilka språk artiklarna var skrivna på. Studier 
som publicerats innan år 2002 exkluderades även. De artiklar som inte gick att läsa i 
fulltext valdes bort. En av artiklarna till detta arbete gick inte att läsa i fulltext via 
PubMed [14]. Via sökmotorn Google hittades artikeln som PDF-fil och kunde då läsas i 
fulltext. 
 
Fokus vid litteratursökningen var att hitta artiklar som presenterade någon typ av 
slutsats eller resultat rörande kemoterapi och dess eventuella påverkan på tänderna. I 
vissa artiklar gick det inte att förstå vilken typ av behandling studiedeltagarna mottagit. 
Dessa artiklar kunde då inte inkluderas i arbetet. De flesta artiklarna till detta arbete 
kunde väljas ut genom innehållet i textens abstract. En del artiklar behövde läsas i 
fulltext för att kunna avgöra om de uppfyllde rapportens uppsatta urvalskriterier.  
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Tabell 1. Artikelsökning i PubMed med MeSH-termer. Observera att flera sökningar 
leder till samma artiklar.  
Datum Sökord Begränsningar Antal 

träffar 
Valda 
referenser 

2017-01-
28 

(”Antineoplastic 
Agents/adverse 
effects”[Mesh]) AND 
”Tooth 
Abnormalities/chemically 
induced”[Mesh] 

 15 [3], [15], [16], 
[17], [18],  

2017-01-
28 

((”Antineoplastic 
Agents/adverse 
effects”[Mesh]) NOT 
”Radiotherapy”[Mesh]) 
AND ”Tooth 
Abnormalities”[Mesh] 

 14 [2], [3] [14], 
[15],[17], [18],  

2017-01-
28 

((”Antineoplastic 
Combined Chemotherapy 
Protocols/adverse 
effects”[Mesh]) AND 
”Tooth 
Abnormalities/chemically 
induced”[Mesh]) NOT 
”Radiotherapy”[Mesh]  

 10  [3], [19], [20],  

2017-01-
28 

(((”Antineoplastic 
Agents/adverse 
effects”[Mesh]) AND 
”Tooth/growth and 
development”[Mesh]) 
AND ”Child”[Mesh]) 
AND ”Child,Preschool” 
[Mesh] 

 2 [2] 

 
 

Resultat 

I resultatet presenteras en sammanställning över de nio artiklar som ingått i denna 
litteraturstudie. Längst bak i rapportens appendix finns en sammanfattande tabell över 
dessa nio artiklar.  
 
Risk factors to cause tooth formation anomalies in chemotherapy of 
paediatric cancers [15]. 
 
I en japansk studie som publicerats 2013 undersöktes olika cancerbehandlingars 
eventuella påverkan på tänderna [15]. Eventuell förekomst av mikrodonti, hypodonti 
och korta tandrötter var de dentala defekter som undersöktes i studien. Författarna 
försökte även se om faktorer som ålder vid behandlingen och behandlingslängden 
kunde ha en inverkan över resultatet. Olika alkylerare och strålningens eventuella 
påverkan på tänderna var faktorer som också skulle undersökas.  
 
Studiepopulationen bestod av 46 frivilliga långtidsöverlevare i cancer. Medelåldern hos 
dessa personer var vid studietiden 17,7 år. Totalt hade 26 av deltagarna behandlats med 
konventionell kemoterapi. De resterande 20 hade däremot även behandlats med 
högdos-kemoterapi som åtföljdes av antingen stamcells- eller 
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benmärgstransplantation. Högdos-kemoterapibehandlingen bestod av olika alkylerare. 
De alkylerare som ingick i denna studie var cyklofosfamid, busulfan, melfalan, 
ranimustin, tiotepa och ifosfamid. Cyklofosfamid och busulfan var de substanser som 
använts mest. Av de 20 som fick högdos-kemoterapi så fick även sex inom denna grupp 
strålbehandling som omfattade hela kroppen. Av studiens 46 deltagare fick totalt 17 
strålning som omfattade kraniet och det centrala nervsystemet(CNS). I gruppen som 
fick konventionell kemoterapi fick tio personer strålning som omfattade kraniet och 
CNS. Dock menade författarna att dessa strålbehandlingar inte kunde påverka 
tänderna då ansiktet skyddades från strålningen vid dessa behandlingar. 
Tandundersökningarna utgjordes av ortopantomografier och avgjutningar av 
studiepopulationens tänder. Ett p-värde <0,05 ansågs vara statistiskt signifikant.  
 
Av studiens 46 deltagare uppvisade 41 dentala defekter. De andra främre kindtänderna 
(premolarer) och andra bakre kindtänderna (molarer) uppvisade fall av hypodonti och 
mikrodonti. Inget av detta sågs dock i de första molarerna eller i de centrala 
framtänderna (incisiver). Hos gruppen som behandlats med konventionell kemoterapi 
uppvisade 66,7 % av de barn som varit yngre än fyra år vid behandlingstiden hypodonti 
och/eller mikrodonti. Hos de barn som varit fyra år eller äldre var siffran istället 18,2 
%. Hos gruppen som fått högdos-kemoterapi var dessa siffror istället 100 % för de barn 
som varit yngre än fyra år och 25 % för de barn som varit fyra år eller äldre. Längden på 
den konventionella terapin tycktes inte ha någon påverkan på tänderna. Det sågs ingen 
skillnad i förekomst av dentala defekter mellan de personer som fått eller inte fått 
helkroppsstrålning i högdos-kemoterapigruppen. Personer som fick busulfan hade 
större risk att drabbas av dentala defekter mot för personer som mottog cyklofosfamid. 
Detta var statistiskt signifikant (p<0,05).  
 
Författarnas slutsats var bland annat att behandling med konventionell kemoterapi inte 
tycks vara en betydande riskfaktor för att utveckla dentala defekter. Personer yngre än 
fyra år som behandlas med högdos-kemoterapi verkar däremot enligt författarna vara 
en grupp som har hög risk för att drabbas av hypodonti.  
 
Impact of radiation and chemotherapy on risk of dental abnormalities: a 
report from the Childhood Cancer Survivor Study [16].  
 
År 2009 publicerades en studie vars syfte var att undersöka förekomsten av orala 
biverkningar och negativa effekter på tandutvecklingen till följd av cancerbehandling 
under barndomen [16]. Syftet var även att undersöka eventuella riskfaktorer och deras 
inverkan på tand- och munhälsan.   
 
I studien ingick 8522 canceröverlevare från the Childhood Cancer Survivor Study. 
Dessa personer hade fått en cancerdiagnos mellan 1 januari 1970 fram till 31 december 
1986. Samtliga personer var yngre än 21 år vid diagnosen och alla hade vid studiens 
början överlevt i fem år eller mer. Utöver dessa ingick även 2951 syskon till de 
cancerdrabbade personerna i studien. Dessa fungerade som kontrollgrupp. Samtliga 
studiedeltagare svarade på frågeformulär om sin orala och dentala hälsa. De besvarade 
även frågor om sin allmänna hälsa och livsstil samt frågor av demografisk och 
socioekonomisk natur. Författarna ville se hur en eventuell behandling i kombination 
med andra faktorer såsom allmän hälsa och ekonomi kunde påverka tand- och 
munhälsan. För att göra detta beräknade författarna oddskvoter med hjälp av 
univariata och multivariata logistiska regressionsmodeller med hjälp av frågorna de 
ställt i frågeformulären.  
 
Studien visade att canceröverlevarna i sina frågeformulär i större utsträckning 
rapporterade förekomst av mikrodonti, hypodonti, missbildning av emalj- och rötter, 
svår gingivit samt att ha tappat sex eller fler tänder jämfört med kontrollgruppen. 
Överlevarna rapporterade även en högre förekomst av xerostomi och behov av 
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tandprotes jämfört med kontrollgruppen. En sammanställning över dessa resultat visas 
i tabell 2. Allt detta var statistiskt signifikant.  
 
Tabell 2. Förekomst av tandpåverkningar mellan de två studiegrupperna. 
Oddskvot(OR) och Konfidensintervall (KI). Omarbetad tabell från referens [16]. 
Tand-
påverkan 

Överlevare, antal 
personer (%)  

Syskon, antal personer 
(%)  

[OR]  
(95%KI)  

p-
värde 

ja nej okänt ja nej okänt 
Mikrodonti 785 

(9,2) 
7498 
(88) 

239 
(2,8) 

92 
(3,3) 

2698 
(95,3) 

41 
(1,1) 

[3,0](2,4 
– 3,8)  

<0,01 

Hypodonti 698 
(8,2) 

7613 
(89,3) 

211 
(2,5)  

149 
(5,3) 

2640 
(93,3) 

42 
(1,5) 

[1,7](1,4 – 
2,0)  

<0,01 

Emaljdefekt 998 
(11,7) 

6706 
(79,7) 

818 
(9,6) 

151 
(5,3) 

2535 
(89,5) 

145 
(5,1) 

[2,4](2,0 
– 2,9)  

<0,01 

Rotdefekt 464 
(5,4) 

7585 
(89)  

473 
(5,5) 

53 
(1,9)  

2708 
(95,7)  

70 
(2,5)  

[3,0](2,2 
– 4,0)  

<0,01 

Svår gingivit 572 
(6,7) 

7808 
(1,6) 

142 
(1,7)  

161 
(5,7)  

2647 
(93,5) 

23 
(0,8) 

[1,2](1,0 – 
1,5) 

0,03 

Tappatt6 
tänder 

410 
(4,8) 

8030 
(94,2) 

82  
(1) 

51 
(1,8) 

2768 
(97,8) 

12 
(0,4) 

[2,6](1,9 
– 3,6)  

<0,01 

Xerostomi 237 
(2,8) 

8203 
(96,3) 

82  
(1)  

8 
(0,3) 

2813 
(99,4) 

10 
(0,4) 

[9,7](4,8 
– 19,7)  

<0,01 

Behov av 
tandprotes 

252 
(3) 

8224 
(96,5) 

46 
(0,5) 

47 
(1,7) 

2774 
(97,8) 

10 
(0,4) 

[1,7](1,2 – 
2,4)  

<0,01 

 
Författarnas slutsats var att strålbehandling och kemoterapi med alkylerare var två 
oberoende riskfaktorer för att drabbas av orala och dentala biverkningar av 
cancerbehandling. Författarna ville dock även undersöka om det eventuellt kunde 
finnas en gemensam påverkan av dessa faktorer på mun- och tandhälsan. Slutsatsen till 
detta var att mikrodonti(p=0,01) och emaljstörningar(p=0,02) kunde vara bieffekter 
orsakade av samverkan mellan strålbehandling och kemoterapi med alkylerare. 
Avslutningsvis såg författarna att barn som diagnostiserats med cancer före fem års 
ålder och som fått kemoterapibehandling med alkylerande medel hade hög risk för att 
drabbas av minst en dental defekt. Risken uppgavs även öka vid högre doser av dessa 
typer av läkemedel.  
 
Long-term effects of chemotherapy on caries formation, dental 
development, and salivary factors in childhood cancer survivors [17]. 
 
I en studie från 2007 undersöktes långtidseffekterna av kemoterapi på munhälsan och 
tandutvecklingen hos överlevare av barncancer [17]. I studien ingick 96 
canceröverlevare och medelåldern hos dessa var 10,8 år. Inget av dessa barn hade fått 
strålbehandling där tänderna eller käken exponerats för strålningen. I studien ingick 
även 96 friska barn som fungerade som kontroller. Denna grupp hade en liknande 
köns- och åldersfördelning samt liknande social bakgrund som den hos 
canceröverlevarna. Författarna skulle undersöka hur kemoterapibehandling till barn 
påverkar kariesutvecklingen och salivens kvalité med avseende på dess mängd, 
buffertkapacitet och innehåll av bakterietyperna lactobaciller och Streptococcus 
Mutans. Vidare skulle författarna undersöka kemoterapins eventuella inverkan på 
tandutvecklingen samt påverkan på tändernas emalj med eventuella 
mineraliseringsstörningar. Även förekomsten av plack och tandköttets status skulle 
undersökas. Till sist ville författarna se om åldern vid cancerdiagnosen hade en 
inverkan över bieffekterna på den dentala utvecklingen. Deltagarna delades därför in i 
två åldersgrupper, där personer som var fem år eller yngre vid diagnosen ingick i den 
ena, och personer som var äldre än fem år ingick i den andra. Tand- och kariesstatusen 
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värderades bland annat utifrån DMFT-index(number of decayed, missed, or filled 
permanent teeth). Detta index används för att värdera individers tandstatus utifrån 
antalet lagade-, saknade- och kariesskadade permanenta tänder [1]. Bokstaven D står 
på svenska för karies(decayed), M för utdragna(missed), F för lagade(filled) och T för 
tänder(teeth). Ett p-värde <0,05 utgjorde den statistiska signifikansnivån för studien 
[17].  
 
Studien visade att förekomsten av karies (p<0,001) och bakterietyperna Streptococcus 
Mutans och lactobaciller(p<0,01) var statistiskt signifikant högre hos 
canceröverlevarna jämfört med kontrollgruppen(se Tabell 3 och Tabell 4). Dock ansåg 
författarna att kemoterapi ensamt inte har så stor inverkan på tandköttets status, 
kariesförekomsten och den orala hygienen. Författarna menade att andra faktorer som 
högt intag av kariesframkallande livsmedel, förändringar i den orala floran och allmänt 
dålig munhälsa under cancerbehandlingen även påverkade dessa tillstånd negativt. 
Utöver detta visade studieresultatet att förekomsten av emaljförändringar var högre 
hos canceröverlevarna. Detta var statistiskt signifikant(p<0,001). Den vanligaste 
förändringen var vita eller gräddfärgade fläckar på tänderna. Även förekomsten av 
korta V-formade rötter till följd av hejdad rotutveckling var en statistiskt signifikant 
mer förekommande defekt hos de cancerbehandlade personerna i jämförelse med 
kontrollgruppen(p<0,01). Avslutningsvis såg författarna ingen statistisk signifikant 
skillnad i förekomsten av dentala defekter mellan personer som varit fem år eller yngre 
samt äldre än fem år vid diagnostillfället (p>0,05).  
 
Tabell 3. Antalet personer med karies i respektive studiegrupp. Medelvärdet över 
DMFT med tillhörande standardavvikelse(SD) för de två studiegrupperna. 
Omarbetad tabell från referens [17]. 
 Förekomst av karies.  

Antal personer, (%) 
DMFT 
Medelvärde ± SD  

Canceröverlevare n=96 81 (82 %)* 7,75 ± 4,90* 
Kontrollgrupp n=96 52 (54 %)  4,21 ± 3,76 
 *p<0,001 *p<0,001 
DMFT: Uppger tändernas status i antalet kariesskadade, saknade och lagade permanenta tänder.  
 
Tabell 4. Antalet personer med hög respektive låg förekomst av Streptococcus Mutans 
och Lactobaciller i respektive studiegrupp. Colony-forming units per milimeter (CFU). 
Omarbetad tabell från referens [17].  
 Canceröverlevare n=96 

Antal personer, (%) 
Kontrollgrupp n=96 
Antal personer, (%) 

Streptococcus Mutans 
(CFU/ml) 

  

Låg förekomst 24 (25 %)  48 (50 %)* 
Hög förekomst 37 (39 % )  17 (18 %)* 
Lactobaciller (CFU/ml)   
Låg förekomst  30 (31 %)  51 (53 %)* 
Hög förekomst 29 (30 %)  10 (11 %)*  
  *p < 0,01  
 
Microdontia after chemotherapy in a child treated for neuroblastoma [18].  
 
I en fallrapport från 2006 beskrivs de förändringar i tandutvecklingen som observerats 
hos en cancerbehandlad flicka [18]. Flickan i fråga fick vid tre månaders ålder 
diagnosen neuroblastom i stadiet IVS enligt det Internationella 
neuroblastomklassificeringssystemet(INSS). Patienten hade då en primär tumör i 
bröstkorgens högra del samt metastaser lokaliserade i levern. Patienten genomgick 
efter diagnosen en torakotomi och fick sedan en kur kemoterapi innehållande 
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cyklofosfamid och doxorubicin. När flickan blivit 11 månader sågs ett återfall av 
sjukdomen som lokaliserades i ärret som bildats efter torakotomin. Patienten 
behandlades då med sex kurer av kemoterapi innehållande karboplatin, cyklofosfamid, 
doxorubicin och teniposid.  
 
Den orala undersökningen av patientens tänder ägde rum då flickan i fråga sökte 
tandvård vid 11,7 års ålder. Vid undersökningen observerades mikrodonti av sex av 
patientens tänder. Av dessa sex tänder uppvisade tre utöver reducerad storlek även 
förändringar i tandkronans form. Hos de resterande tre tänderna var enbart 
tandkronans storlek reducerad och tandkronorna uppvisade inga ytterligare 
utseendeförändringar. Av alla patientens tänder uppvisade endast de med påverkad 
tandkrona någon form av förändring på tandrötterna.  
 
Författarna menade att det intressantaste fyndet av den orala undersökningen var 
observationen av de sex tänder som uppvisade mikrodonti. Författarna såg det även 
som intressant att dessa sex tänder inte uppvisade samma typer av förändringar då tre 
enbart visade förminskad storlek av tandkronan medan de resterande tre både 
uppvisade förminskad storlek och förändringar i tandkronans form. Författarnas 
slutsats var att barn diagnostiserade med neuroblastom som behandlas med 
kemoterapi kan drabbas av negativa effekter på sin tandutveckling. Utöver 
kemoterapin och dess risker så menar författarna dessutom att läsaren även bör ha i 
åtanke att tänderna och neuroblastom har en liknande härkomst. De menar att detta 
eventuellt kan spela en roll för tandutvecklingen hos personer som lider av denna 
sjukdom.  
 
Microdontia and hypodontia of premolars and permanent molars in 
childhood cancer survivors after chemotherapy [19].  
 
I en dansk studie från 2012 undersöktes förekomsten av mikrodonti och hypodonti av 
premolarer och permanenta molarer hos barn som behandlats med kemoterapi innan 
åtta års ålder [19]. I studien ingick 150 cancerbehandlade barn och samtliga fanns med 
i det danska barncancerregistret(DBCR). Barn som behandlats för cancer innan åtta års 
ålder och vars behandling bestått av kemoterapi inkluderades i studien. Ett ytterligare 
inklusionskriterium var att varje deltagare skulle ha genomgått en tandundersökning 
mellan 12 och 18 års ålder. Barn som fått strålbehandling i huvud- och nackregionen 
exkluderades. Utöver dessa 150 cancerbehandlade barn ingick även 193 slumpmässigt 
utvalda barn i åldrarna 12 till 18 år i studien. Ingen av dessa personer hade exponerats 
för kemoterapi och utgjorde därmed studiens kontrollgrupp. Röntgenbilder och 
patientjournaler rörande respektive deltagares tänder samlades därefter in efter 
kontakt med samtliga studiedeltagares tandläkarcentraler. Detta material analyserades 
därefter med fokus på eventuell förekomst av premolarer och permanenta molarer som 
uppvisade mikrodonti eller hypodonti.  
 
Av studiens 150 barncanceröverlevare uppvisade 29 mikrodonti av vissa tänder. Totalt 
var 88 premolarer och permanenta molarer påverkade. Förekomsten av mikrodonti var 
vanligast i de första och andra premolarerna samt de andra permanenta molarerna. 
Ingen deltagares första permanenta molarer var påverkade. Inga tänder i 
kontrollgruppen uppvisade mikrodonti. Författarna såg även ett samband mellan 
cancerbehandlingsåldern och förekomsten av mikrodonti. Barn som behandlats innan 
tre års ålder hade högre risk att drabbas jämfört med barn som behandlats vid eller 
över tre års ålder. Detta var statistiskt signifikant, OR:6,369 (95 % KI: 2,277 - 17,815).  
 
Av de 150 cancerbehandlade barnen uppvisade 14 hypodonti av vissa premolarer och 
permanenta molarer. Totalt saknades 27 av dessa tänder i denna grupp. I 
kontrollgruppen var åtta personer drabbade av hypodonti. I denna grupp saknades 
totalt 18 premolarer och permanenta molarer. I bägge grupperna var de andra 
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premolarerna de tänder som i störst utsträckning saknades. Ett samband mellan 
hypodonti och cancerbehandling i unga år nådde inte upp till statistisk signifikans, 
OR:1,624 (95 % KI: 0,506 – 5,213). Författarna menade att detta kunde bero på 
studiens begränsade deltagarantal då detta blev lägre än det författarna först förväntat 
sig. Ett starkt samband sågs mellan förekomst av hypodonti tillsammans med 
mikrodonti i en och samma person, OR:6,098 (95 % KI: 1,870 – 19,886). Författarnas 
slutsats var att barn som behandlas med kemoterapi löper högre risk för att drabbas av 
hypodonti och mikrodonti i sina premolarer och permanenta molarer.  
 
Long-term effects of chemotherapy on dental status in children treated for 
nephroblastoma [3]. 
 
I en retrospektiv studie från 2005 undersöktes tandhälsan hos barn som behandlats 
med kemoterapi efter att ha fått tumörsjukdomen nefroblastom [3]. Målet var att se 
vilka långtidseffekter som kemoterapibehandlingen eventuellt kunde ha på tandhälsan 
hos denna patientgrupp. I studien ingick 27 kemoterapibehandlade barn samt 78 friska 
barn som fungerade som kontroller. Mellan dessa grupper fanns en jämn köns- och 
åldersfördelning. Samtliga kemoterapibehandlade barn hade haft sjukdomen 
nefroblastom som även går under namnet Wilms tumör. Dessa personer hade 
behandlats för sin sjukdom mellan januari 1994 och december 1998 och 
behandlingarna hade följt behandingsprotokollet SIOP 93 protocol. Behandlingen 
bestod av kombinationskemoterapi med bland annat aktinomycin, vinkristin 
tillsammans med eller utan doxorubicin. Varken högdos-kemoterapi eller 
strålbehandling av huvud- eller nackregionen ingick i behandlingen. Samtliga 
deltagares tänder analyserades med hjälp av kliniska undersökningar, patientjournaler 
och röntgenfotografier. Vid den statistiska analysen ansågs ett p-värde <0,05 vara 
statistiskt signifikant.  
 
Av de 27 kemoterapibehandlade barnen hade 70 % defekter på tänderna. Korta 
tandrötter(root stunting) sågs hos 12 personer (44 %), fem (18 %) uppvisade 
mikrodonti och två (7 %) uppvisade hypodonti. Förekomst av taurodonti sågs hos sex 
personer(22 %). Av de 27 kemoterapibehandlade barnen hade fem mer än en 
tanddefekt och 17 hade på grund av ung ålder vid studietiden inte helt färdigutvecklade 
tänder. En statistiskt signifikant skillnad(p=0,02) sågs mellan de två grupperna 
beträffande förekomsten av dentala defekter. Hos kemoterapigruppen sågs en 
statistiskt signifikant högre förekomst av mikrodonti(p=0,001) och taurodonti(p=0,02) 
i jämförelse med kontrollgruppen. Däremot sågs ingen statistiskt signifikant skillnad 
mellan dessa grupper när det gällde förekomsten av andra defekter som 
karies(p=0,80), korta tandrötter(p=0,26) och hypodonti(p=1,0). Vid vilken ålder 
barnet var i under kemoterapibehandlingen tycktes inte påverka uppkomsten av 
tanddefekter(p=0,90). Behandlingslängden(p=0,77) var en ytterligare faktor som inte 
heller visade sig ha någon inverkan på förekomsten av dentala defekter. Författarna 
drog slutsatsen att deras studie stödjer teorin om att kemoterapibehandling under 
tandbildningen leder till en störd tandutveckling. 
 
Long-term effects of chemotherapy on dental status of children cancer 
survivors [20].  
 
År 2013 publicerades en studie från Ungern där författarna undersökt eventuella 
långtidseffekter på mun- och tandhälsan orsakade av kemoterapibehandling [20]. I 
studien ingick 38 barn som alla var långtidsöverlevare av barncancer. Barnen var vid 
studietillfället 12 år gamla. Av dessa personer hade samtliga behandlats med 
kemoterapi någon gång mellan 31 månaders och sex års ålder. Ingen hade genomgått 
varken strålbehandling eller stamcellstransplantation. Studiens kontrollgrupp bestod 
av 4o friska barn. Köns- och åldersfördelningen var jämn mellan dessa två grupper och 
deltagarna i respektive grupp hade även en liknande socioekonomisk bakgrund. Orala 
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undersökningar utfördes och röntgenbilder togs på deltagarnas tänder. Resultaten från 
de två grupperna jämfördes sedan. Deltagarnas tand- och kariesstatus värderas bland 
annat utifrån DMFT-index enligt kriterierna från WHO (World Health Organisation). 
Vid analysen av värdena för DMFT användes t-test. 
 
Studieresultatet visade att värdet för D-T (antalet permanenta tänder med karies) var 
högre hos de kemoterapibehandlade barnen i jämförelse med kontrollgruppen. Även 
värdet för DMFT var högre hos canceröverlevarna. Dessa fynd var statistiskt 
signifikanta. Värdet på F-T (antalet lagade permanenta tänder) var lägre hos denna 
grupp i jämförelse med kontrollgruppen. Även detta var statistiskt signifikant. En 
sammanställning över dessa resultat visas i tabell 5. Författarna menade att resultaten 
visade på att canceröverlevarna hade fler kariesdrabbade tänder som var i behov av 
lagning. Den vanligaste defekten på tänderna som sågs på överlevarnas röntgenbilder 
var missbildningar av tändernas rötter.  
 
Tabell 5. Medelvärden över värdena för DMFT, D-T och F-T mellan de 
cancerbehandlade barnen och kontrollgruppen. 95 % konfidensintervall över 
skillnaderna mellan grupperna samt tillhörande p-värde. Omarbetad tabell från 
referens [20]. 
 Medelvärde  95 % 

konfidensintervall 
p-värde  

DMFT Cancerbehandlade: 4,61 -3,78  till -1,01 0,001 
Kontrollgrupp: 2,21 

D-T Cancerbehandlade: 3,97 -4,45 till –1,81 <0,001 
Kontrollgrupp: 0,84 

F-T Cancerbehandlade: 0,58 0.14 till 1.07 0,013 
Kontrollgrupp: 1,18 

DMFT: Uppger tändernas status i antalet kariesskadade, saknade och lagade permanenta tänder.  
D-T: Antalet permanenta tänder med karies.  
F-T: Antalet lagade permanenta tänder.  
 
Författarna menar att kemoterapibehandlade barn generellt har en sämre tandhälsa i 
jämförelse med den för friska barn. Dock menar de att detta direkt inte är en 
konsekvens av kemoterapibehandlingen utan snarare ett resultat av bristande tandvård 
under cancerbehandlingen, men även efter dess slut. Överlevarna uppvisade i överlag 
inte en optimal kosthållning och författarna beskriver ett generellt behov av söta 
produkter som exempelvis sötade drycker. Dessa ville barnen ha under sin 
behandlingstid för att fukta sina munnar men konsumtionen av dessa söta produkter 
fortsatte sedan även efter behandlingens slut. Utöver detta gick dessa barn sällan till 
tandläkaren, varken innan eller efter cancerbehandlingens slut. Författarnas slutsats 
var att barncanceröverlevare borde ses som högriskpatienter angående sin tand- och 
munhälsa. De menar att dessa personer bör få gå på regelbundna 
tandläkarundersökningar samt ges råd om sin kosthållning och munhälsa. Författarna 
menar att detta är viktigt för att dessa personer ska få så god vård som möjligt.   
 
Association of cyclophosphamide use with dental developmental defects 
and salivary gland dysfunction in recipients of childhood antineoplastic 
therapy [2].  
 
År 2011 publicerades en studie som gjorts på personer under långtidsuppföljning vid 
barnsjukhuset i Westmead, Australien [2]. Dessa personer hade alla fått någon form av 
antineoplastisk behandling. Studiens syfte var att undersöka hur barns tandutveckling 
och salivfunktion påverkas av antineoplastisk behandling. Personer som innan sin 
behandling diagnostiserats med något tillstånd där tänderna och/eller salivfunktionen 
kunnat påverkas exkluderas från studien. De barn som inte velat eller kunnat delta på 
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grund av olika omständigheter exkluderades även. Totalt ingick 106 barn i studien och 
alla deltagare hade gått på långtidsuppföljning för sin sjukdom mellan september 2007 
och april 2009. Samtliga hade behandlats före 16 års ålder och hade vid studiens början 
varit i remission i mer än fem år. Behandlingarna kunde exempelvis ha omfattat 
kemoterapibehandling, strålbehandling, kirurgi och stamcellstransplantation.  
 
Samtliga studiedeltagares salivproduktion undersöktes tillsammans med salivens 
buffertkapacitet. Deltagarnas tänder undersöktes även, både genom kliniska 
undersökningar och genom ortopantomografier. Studiedeltagarnas kariesstatus 
värderas utifrån DMFT-index. Holtta´s Defect Index (HDI) användes för att värdera 
förekomsten av defekter i tandutvecklingen hos varje enskild deltagare. HDI 
utvecklades under 2002 och bygger på analyser av ortopantomogram där varje tand 
undersöks. Mikrodonti, förhållandet mellan tandens krona och rot samt eventuell 
avsaknad av tänder som inte dragits ut är de tre faktorer HDI omfattar. Ett HDI-värde 
på noll visar att personen i fråga har en frisk uppsättning tänder utan defekter. Ett 
HDI-värde skiljt från noll visar istället att personen i fråga har en eller flera defekter på 
sina tänder. Slutligen med hjälp av multivariabla regressionsmodeller försökte 
författarna se hur patientens egenskaper tillsammans med behandlingstypen kunde 
påverka uppkomsten av olika defekter på tänderna. Ett p-värde <0,05 ansågs vara 
statistiskt signifikant.  
 
Studien visade att antalet dentala defekter mätt i HDI-poäng ökade vid höga doser av 
cyklofosfamid. Personer som fått ≥7500mg/m2 cyklofosfamid hade i genomsnitt 13 fler 
HDI-poäng mot för de deltagare som inte mottagit läkemedlet (p=0,01). Författarnas 
slutsats var att barn som fick höga kumulativa doser av cyklofosfamid hade större risk 
för att drabbas av defekter på sina tänder. Författarna ville dock även se hur HDI-
faktorerna (mikrodonti, förhållandet mellan tandens krona och rot samt avsaknad av 
vissa tänder) enskilt påverkades av cyklofosfamid. Här såg dock författarna endast ett 
statistiskt signifikant samband mellan intag av cyklofosfamid och en negativ påverkan 
på förhållandet mellan tandens rot och krona(p=0,02). Hos de resterande två HDI-
faktorerna sågs enskilt endast icke statistiskt signifikanta samband(mikrodonti: OR:3,3 
(95 % KI:0,73-14,99 p=0,12) respektive avsaknad av vissa tänder: OR:7,80 (95 % 
KI:0,90-67,80 p=0,06)). Utöver detta visade studien även att personer vars behandling 
innehöll cyklofosfamid uppvisade en mycket lägre salivproduktion. Detta var statistiskt 
signifikant OR:12,43 (95 % KI:2,08-74,35 p=0,006). Inget samband sågs varken mellan 
cyklofosfamid och salivens buffertkapacitet eller mellan cyklofosfamid och förekomsten 
av karies. Andra faktorer var även förknippade med en ökad förekomst av dentala 
defekter. Dessa faktorer var ung ålder vid behandlingstiden, hematopoetisk 
stamcellstransplantation (HPCT), helkroppsstrålning samt strålbehandling av huvud 
och nacke. Författarna skrev i artikeln att dessa fynd var statistiskt signifikanta. Dock 
presenterades inte någon ytterligare information kring detta i studien.   
 
Tooth developmental anomalies in severe combined immunodeficiency 
disease and juvenile myelomonocytic leukemia: common clinical features 
and treatment outcomes [14].  
 
En fallrapport gjord i Milano beskrev de defekter som sågs på tänderna och den orala 
hälsan hos två personer som behandlats för immunbristsjukdomar [14]. Studien 
publicerades 2013 och beskrev även vilken typ av tandvård dessa personer sedan kom 
att få för att åtgärda dessa defekter. Personerna i fråga var av manligt kön och hade 
sökt tandvård i och med att de upplevde sig ha felställningar av tänder samt svårigheter 
med att tugga och prata. Bägge deltagarnas sjukdomar hade behandlats med 
kemoterapi och benmärgstransplantation.  
 
Den ena personen var en pojke som tidigare i livet bland annat diagnostiserats med 
svår kombinerad immunbrist(SCID). Pojken hade vid sju månaders ålder genomgått en 
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benmärgstransplantation. Innan denna hade patienteten behandlats med kemoterapi 
bestående av busulfan och cyklofosfamid. I fyra dagar behandlades pojken med 
busulfan och sedan följde fyra dagar då han istället fick cyklofosfamid. Ett 
ortopantomogram som tagits på patienten vid sex års ålder visade hypodonti av totalt 
13 tänder. Detta ortopantomogram hade tagits 2001 och ett till hade sedan tagits 2007. 
På det andra ortopantomogramet visades det att en tand lutade fel och att personens 
permanenta hörntänder (caniner) uppvisade mikrodonti och ett konformat utseende. 
Påverkan på de permanenta tändernas rötter sågs särskilt tydligt hos de första 
molarerna. En förändrad rotutveckling sågs hos dessa tänder och rötterna var små till 
storleken.  
 
Den andra pojken var 14 år och hade tidigare i livet diagnostiserats med juvenil 
myelomonocytleukemi(JMML) och hade för detta genomgått en splenektomi samt 
benmärgstransplantation. Innan benmärgstransplantationen hade pojken behandlats 
med kemoterapi bestående av busulfan, cyklofosfamid samt melfalan. På det 
ortopantomogram som tagits på personen sågs en avsaknad av totalt 12 tänder. I en 
klinisk undersökning uppvisade två av pojkens tänder mikrodonti och ett konformat 
utseende.  
 
De två pojkarna uppvisade väldigt lika tanddefekter och författarna drog då slutsatsen 
att det var deras behandlingar och inte sjukdomar som orsakat dessa defekter. 
Författarna menade även att de kemoterapeutiska läkemedlen möjligen kunde vara 
huvudorsaken till dessa defekter, bland annat med tanke på dessa läkemedels höga 
toxicitet. Pojkarna utvecklade samma typer av tanddefekter, samtidigt som båda 
mottagit de kemoterapeutiska läkemedlen cyklofosfamid och busulfan. Författarna 
menade att detta faktum ytterligare stärkte deras teori angående kemoterapin och dess 
eventuella påverkan på pojkarnas tänder.   
 
 
Diskussion 

Metoddiskussion  
I denna litteraturstudie har fokus varit på eventuella långtidseffekter på tandhälsan 
orsakade av kemoterapibehandling under barndomen. Samtliga studier som ligger till 
grund för detta arbete har hittats genom MeSH-termssökning i databasen PubMed.  
 
Överlag hittades inte många artiklar vid de olika sökningarna. Exempelvis var 15 olika 
studier det flesta antalet artiklar som hittades vid en enskild sökning. Många sökningar 
resulterade även i att samma artiklar hittades flera gånger. Sammanfattningsvis var 
materialutbudet till denna studie begränsat, men tillräckligt med material hittades för 
att studien skulle vara möjlig att genomföra. Vid de olika MeSH-termssökningarna 
kombinerades flera olika termer i en sökning. Många av termerna förekommer i flera 
olika sökningar och totalt användes åtta olika MeSH-termer. En förklaring till det 
begränsade artikelutbudet kan vara att det i dagsläget(2017) inte publicerats många 
vetenskapliga artiklar kring detta område. Det är troligt att seneffekter orsakade av 
kemoterapibehandling under barndomen i nuläget är ett relativt outforskat område. 
Inför framtiden är därför detta ett område som bör belysas mer. Denna litteraturstudie 
är därför viktig då den eventuellt kan bidra till att fler människor uppmärksammas för 
detta intressanta och aktuella område.  
 
Vid artikelsökningen togs det för givet att användandet av MeSH-termerna 
”Antineoplastic Agents” och ”Antineoplastic Combined Chemotherapy Protocols” skulle 
leda till artiklar som enbart handlade om personer som fått en cancerdiagnos. Dock var 
fallet inte sådant. I två av de inkluderade studierna [2, 14] hade inte alla 
studiedeltagarna en cancerdiagnos fastän de behandlades med antineoplastisk 
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behandling. Egentligen spelade denna upptäckt inte någon större roll för studien i 
fråga. Det huvudsakliga målet med detta arbete har varit att undersöka kemoterapins 
eventuella påverkan på tandhälsan. Det är inte cancersjukdomens påverkan på 
tänderna som velat undersökas utan själva läkemedelsbehandlingens. På grund av 
denna aspekt valdes dessa två artiklar in i detta arbete, även om vissa deltagare i dessa 
studier inte haft en cancerdiagnos.  
 
Vid artikelsökningen togs hänsyn till artiklarnas publiceringsår. Av rapportens nio 
artiklar hade samtliga publicerats mellan åren 2005 och 2013. Ett av arbetets 
exklusionskriterium var att ingen artikel som presenterades i resultatet skulle ha 
publicerats innan år 2002. Av de nio artiklar som ingick i resultatet hade den äldsta 
publicerats för cirka 12 år sedan. Många av de artiklar som exkluderades vid PubMed-
sökningarna exkluderades just därför att de var för gamla. De äldsta artiklarna som 
hittades hade exempelvis publicerats under 80-talet. Majoriteten av de inkluderade 
artiklarna hade publicerats inom de närmaste tio åren och det är möjligt att det finns 
en fördel med detta. Det är tänkbart att behandlingsregimerna vid olika 
cancerbehandlingar har utvecklats sedan 80-talet då de äldsta artiklarna publicerades. 
Har behandlingarna förändrats borde då nyare artiklar vara mer relevanta att arbeta 
med då det känns rimligt att dessa studier i större utsträckning innehåller de 
behandlingsregimer som förekommer vid cancerbehandling idag.  
 
Resultatdiskussion 
De nio artiklar som ingick i denna litteraturstudie hade varierande resultat angående 
kemoterapins påverkan på tandhälsan. Olika typer av defekter nämndes i de olika 
artiklarna. Mikrodonti och hypodonti nämndes i ett flertal studier.  Emaljförändringar, 
korta tandrötter och taurodonti var andra typer av dentala defekter som förekom i de 
olika artiklarna. Även studiedeltagarnas kariesstatus var en faktor som undersöktes i 
vissa studier. Alla studier behandlade inte samma typer av dentala defekter. I ett flertal 
studier nämns dock samma typer av dentala defekter, men de olika studierna visade 
inte alltid på samma resultat angående kemoterapins påverkan på tänderna.  
 
Ett samband mellan kemoterapibehandling och förekomst av mikrodonti sågs i fyra 
artiklar [3, 14, 18, 19]. En annan studie [16] visade istället att det eventuellt fanns en 
gemensam påverkan av kemoterapi och strålbehandling på förekomsten av mikrodonti. 
I en ytterligare studie [2] visades det att cyklofosfamid inte hade någon inverkan över 
förekomsten av mikrodonti. Beträffande hypodonti sågs ett samband mellan 
kemoterapi och detta i två artiklar [14, 19]. Resultatet av en annan studie [3] visade 
däremot att ett samband mellan hypodonti och kemoterapi inte fanns.   
 
I en artikel [17] var förekomsten av emaljförändringar högre hos personer som fått 
kemoterapibehandling. Resultatet från en annan studie [16] visade istället på att det 
eventuellt fanns en gemensam påverkan av kemoterapi och strålbehandling på 
förekomsten av emaljförändringar. Taurodonti var en tanddefekt som visade sig 
förekomma mer frekvent hos canceröverlevarna i en studie [3]. Dock nämndes denna 
dentaldefekt inte i någon ytterligare artikel, utan endast i studien i fråga. Ett samband 
mellan korta tandrötter och kemoterapibehandling sågs i en studie [17]. Resultatet av 
en annan artikel visade däremot att ingen skillnad sågs i förekomsten av korta 
tandrötter mellan personer som fått kemoterapibehandling eller inte [3].  
 
Resultatet från en studie [3] visade att kemoterapibehandling inte påverkar 
uppkomsten av karies. I kontrast till detta visade istället två andra studier [17, 20] att 
cancerbehandlade personer hade en sämre tandhälsa och högre kariesförekomst mot 
för friska individer. Gemensamt för dessa studier var dock att deras resultat även 
pekade på att kemoterapi ensamt inte har så stor inverkan på kariesförekomsten. En 
bristfällig tandvård och konsumtion av sötade produkter under och efter 
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sjukdomstiden ansågs istället vara de primära orsakerna till den högre 
kariesförekomsten hos de kemoterapibehandlade individerna [17, 20].  
 
Slutligen visade resultaten från fyra studier [2, 14-16] att kemoterapibehandling med 
alkylerande medel som exempelvis cyklofosfamid och busulfan ökade risken för att 
drabbas av dentala defekter. Risken för detta uppgavs även öka vid administrering av 
höga doser av dessa typer av läkemedel.  
 
Resultatet av denna litteraturstudie visar på att kemoterapibehandling under 
barndomen kan påverka tandhälsan. Resultatet från detta arbete stämmer därmed 
överens med resultaten från liknande studier gjorda på detta område. Författarna till 
ett flertal andra artiklar hävdar exempelvis att barn som överlevt cancer har större risk 
för att drabbas av dentala seneffekter [11-13].  
 
Studierna som ingått i detta arbete har presenterat varierande resultat angående vilka 
typer av biverkningar som specifikt kan drabba kemoterapibehandlade barns 
tandhälsa. De inkluderade artiklarna skiljde sig även åt beträffande studiernas 
utformning. Först och främst har de olika artiklarna haft ett väldigt varierat 
deltagarantal. I två av de nio artiklarna ingick exempelvis endast en till två personer 
medan det i en studie ingick 8522 cancerbehandlade individer. Begränsningen med 
fallrapporter där endast enstaka personer ingått är att det i dessa fall är svårt att avgöra 
om defekterna som uppvisats är unika för personen/personerna som ingått i 
fallrapporten eller om resultaten går att överföra till patientgruppen som helhet. 
Fördelen med studier där många deltagare inkluderats är att eventuella slutsatser blir 
mer tillförlitliga då resultaten bygger på information från ett stort antal individer. 
Fallrapporter kan vara intressanta och bidra till helhetsförståelsen över kemoterapins 
påverkan på tandhälsan. Dock bör läsaren ha i åtanke att resultaten från fallrapporter 
bygger på material från enstaka individer och inte från en stor studiepopulation.  
 
Utöver det varierande deltagarantalet skiljde sig studierna även åt beträffande 
förekomsten av kontrollgrupp. I fem av de nio artiklarna ingick en kontrollgrupp, vilket 
då medför att fyra av de inkluderade artiklarna inte hade någon sådan. I dessa fyra 
artiklar kunde författarna inte göra några direkta jämförelser mellan personer som fått 
respektive inte fått kemoterapi. Fördelen med studier där en kontrollgrupp ingått är att 
det i dessa fall går att se eventuella skillnader mellan exponerad respektive icke-
exponerad grupp. Detta är något som inte var möjligt i dessa fyra fall. Följderna av 
detta är att det blir svårare att se om eventuella defekter är en direkt konsekvens av 
kemoterapi eller om tänderna istället påverkats av någonting annat som exempelvis 
andra typer av läkemedel eller behandlingar.  
 
En ytterligare faktor som varierat mellan de olika studierna har varit vilka typer av 
dentala defekter författarna beskrivit samt inriktat sig på. Exempelvis kan en studie 
fokuserat på förekomsten av mikrodonti och hypodonti medan en annan istället 
studerat tandbiverkningar i allmänhet. Exempelvis beskrivs förekomsten av taurodonti 
endast i en studie [3]. Det är i detta fall svårt att avgöra om denna defekt endast 
uppvisades i denna studie, eller om den egentligen förekommit i fler studier men att 
författarna till dessa artiklar valt att inte fokusera på denna biverkning. Det går här att 
säga att taurodonti uppvisades hos de kemoterapibehandlade barnen i studien i fråga 
[3]. Det är dock svårt om inte omöjligt att avgöra om taurodonti är något som drabbar 
kemoterapibehandlade barn i allmänhet. Inför framtida studier kan därför författarna 
med fördel utförligt beskriva vilka typer av dentala defekter de planerar att undersöka i 
sina studier. På så sätt behöver läsaren inte fundera över vilka typer av biverkningar 
studien i fråga eventuellt behandlat, vilket i sin tur kan underlätta förståelsen av 
studieresultaten.  
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I tre av artiklarna [2, 15, 16] i denna litteraturstudie fick deltagarna olika typer av 
cancerbehandlingar. Deltagarna i dessa studier fick exempelvis kemoterapi, 
strålbehandling, kirurgi eller eventuellt en kombination av dessa behandlingsregimer. 
De huvudsakliga resultaten från dessa studier berör därför tandhälsan hos 
cancerbehandlade personer generellt. Detta medför att studieresultaten som 
presenteras för hela studiepopulationen inte direkt kan kopplas till 
kemoterapibehandling då vissa deltagare även mottagit andra typer av behandlingar än 
just kemoterapi. I dessa studier har därför endast specifika slutsatser som studiernas 
författare framställt om kemoterapins påverkan på tandhälsan kunnat kopplas till detta 
arbete.  
 
I ett flertal studier beskrevs det istället att studiedeltagarna fått kemoterapibehandling 
samtidigt som ingen deltagare fått strålbehandling kring huvud- och nackregionen. I 
dessa fall är behandlingsregimerna något mer avgränsade vilket gör det lättare att se 
eventuella effekterna av just kemoterapi. Dock finns det även här en osäkerhet kring 
deltagarnas behandlingar. Det är känt att de fått kemoterapi och att de inte fått 
strålbehandling kring huvud/nacke. Dock går det inte att vara säker på att de inte fått 
några andra typer av behandlingar och/eller läkemedel som eventuellt kunnat påverka 
tänderna negativt. Det finns därför alltid en viss osäkerhet kring resultaten då det inte 
finns en detaljerad behandlingshistorik för respektive deltagare. Ett ytterligare exempel 
på osäker behandlingsregim är då en studie beskrev att vissa deltagare mottagit 
”konventionell kemoterapi”, och att denna inte tycktes ha någon inverkan över 
förekomsten av dentala defekter. I detta fall är det svårt att veta vad författarna 
egentligen menar med konventionell kemoterapi då detta uttryck inte specificeras 
ytterligare i studien. Här hade det varit önskvärt att få en mer ingående beskrivning av 
vad författarna egentligen menade med detta, då innebörden av begreppet 
konventionell kemoterapi är något som kan variera mellan olika individer. Tolkningen 
av resultatet blir i detta fall beroende av hur den aktuella läsaren tolkat begreppet i 
fråga.  
 
I en studie [3] beskrivs det att klassificeringen av dentala defekter är något som kan 
variera beroende på vilken person det är som gjort den aktuella sammanställningen. 
Olika personer kan således tolka materialet på olika sätt. I en annan studie [19] 
beskriver författarna att två olika personer gått igenom studiematerialet till studien i 
fråga och först på egen hand undersökt förekomsten av dentala defekter. Dessa 
personer jämförde sedan sina resultat med varandra. Var personerna då oeniga kring 
något diskuterades detta tills de fattat ett gemensamt beslut. Dessa två exempel visar 
på att alla personer inte behöver se och tolka eventuella tanddefekter på samma sätt. I 
detta område finns det därför möjlighet till individuella tolkningar vilket är en viktig 
faktor att vara medveten om i denna rapport. Olika personer har analyserat tandhälsan 
hos deltagarna i studierna som ingått i detta arbete. Det är mycket möjligt att dessa 
personer inte skulle vara eniga över samtliga resultat som presenterats i de olika 
artiklarna.  
 
En av studierna [2] i detta arbete undersökte antineoplastisk behandlings eventuella 
påverkan på tänderna och saliven. Författarna beskrev här svårigheten med att jämföra 
sitt resultat angående behandlingens påverkan på salivproduktionen, med resultat från 
andra studier inom området. Författarna menade att svårigheten kring detta låg i att 
det inte fanns några angivna värden för vad som kategoriserar ett lågt stimulerat 
salivflöde hos barn. Det blev därför svårt att jämföra olika studieresultat med varandra 
då olika studier kunde ha definierat lågt stimulerat salivflöde med olika värden. Studien 
i fråga publicerades 2011 och om det idag finns angivna värden för denna faktor kan 
här inte svaras på. Det intressanta med situationen som beskrivits här är att den visar 
på hur viktigt det är att det finns tydliga värden och kännetecken för olika kropps- och 
hälsoparametrar. Det är av största vikt att det finns tydliga kriterier för vad som 
utmärker olika defekter på tandhälsan hos barn. Vid kommande undersökningar hade 
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det därför varit intressant att undersöka hur författarna till studierna i detta arbete gått 
tillväga då de kategoriserat de olika defekter de beskrivit i sina arbeten. Här hade fokus 
inte varit på att se vilka resultat de fått utan snarare att se hur de gått tillväga för att 
bedöma de material de hanterat. Att olika studier bedömer defekter på tand- och 
munhälsan utifrån samma kriterier är en förutsättning för att goda resultat ska uppnås. 
Sker bedömningarna istället utifrån individuella tolkningar och kriterier kan då istället 
resultaten variera mycket beroende på vem som utför studien i fråga. Med tydliga 
kriterier kan studierna med rättvisa jämföras med varandra och tydligare resultat fås 
då även angående kemoterapins potentiella påverkan på tand- och munhälsan.  
 
Sammanfattningsvis har ett antal olika tanddefekter uppvisats hos deltagarna i de olika 
studierna till detta arbete. Mikrodonti, hypodonti, taurodonti samt defekter på 
tändernas rötter och emalj är långtidsbiverkningar som observerats hos de 
kemoterapibehandlade individerna. Kariesförekomsten har även undersökts och i 
samtliga studier som behandlat detta område är författarna eniga över att kemoterapi 
ensamt inte är en betydande riskfaktor för utvecklandet av hål i tänderna. Det 
sammanfattande resultatet av detta arbete är att kemoterapibehandling under 
barndomen kan ge långtidsbiverkningar på tandhälsan. På grund av studiernas 
skiftande resultat är det dock svårt att uppge hur stor sannolikheten är för att en viss 
biverkningstyp ska drabba denna patientgrupp. Möjligen att mikrodonti kan vara den 
defekt som med störst säkerhet kan sägas drabba denna patientgrupp, då detta var den 
defekt som nämndes i flest antal artiklar. Denna rapport har även visat att 
kemoterapibehandling med alkylerande medel kan leda till en ökad risk för att drabbas 
av dentala defekter. 
 
Ytterligare studier behöver genomföras på detta område för att utreda mer specifikt 
vilka typer av tanddefekter som kan drabba kemoterapibehandlade individer. I denna 
rapport har olika faktorer uppmärksammats som eventuellt kan vara användbara i 
studiedesignen till framtida studier. Detta arbete har bland annat beskrivit vikten av att 
ha tydliga definitioner och kriterier för olika typer av dentala defekter. Att vara flera 
personer som går igenom och diskuterar kring studiematerialet är en aspekt som även 
med fördel kan användas vid kommande arbeten. Att tydligt beskriva de defekter som 
är av intresse att undersöka är en ytterligare faktor av värde. Sammantaget kan alla 
dessa förslag användas till att förbättra framtida studier inom detta område.  
 
Avslutningsvis beskriver bland annat två studier [16, 20] att det är viktigt att 
cancerbehandlade individers tandhälsa noggrant övervakas för att eventuella defekter 
så tidigt som möjligt skall kunna upptäckas och åtgärdas. Detta arbete innehåller 
material som stämmer överens med dessa två studier. Det är angeläget att den hälso- 
och sjukvårdspersonal som kommer i kontakt med kemoterapibehandlade barn är 
medvetna om att dessa individer kan komma att drabbas av seneffekter på sin 
tandhälsa. Det är viktigt att kemoterapibehandlade barn får den tandvård de behöver, 
särskilt då en dålig tandhälsa annars kan leda till en sänkt hälsa och livskvalité.  
 
Slutsats 

Utifrån materialet i detta arbete ser det ut att finnas ett samband mellan 
kemoterapibehandling under barndomen och långtidsbiverkningar på tandhälsan. 
Mikrodonti, hypodonti, taurodonti och defekter på tändernas emalj och rötter är de 
dentala defekter som beskrivits i denna litteraturstudie. Fler studier inom detta område 
behövs för att öka förståelsen över vilka typer av biverkningar som specifikt kan drabba 
denna patientgrupp. Det är viktigt att följa upp tandhälsan hos personer som fått 
kemoterapibehandling under barndomen, då denna patientgrupp verkar drabbas av 
dentala defekter av sin behandling. Detta bör göras för att dessa personer genom livet 
ska kunna erhålla så god tandhälsa som möjligt.  
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Appendix 

Sammanfattande tabell över litteraturstudiens nio artiklar.  
 
Tabell 6. Sammanfattning av resultaten i de nio artiklar arbetet grundas på.   
[Referens] 
publiceringsår 

Deltagare Kontrollgrupp Syfte Resultat/slutsats 

[15], 2013 46 långtidsöverlevare 
av cancer.  

Ingen.  Att granska olika 
cancerbehandlingars eventuella 
påverkan på tänderna.  

Konventionell kemoterapi är inte en 
betydande riskfaktor för att utveckla 
tanddefekter.  

[16], 2009 8522 canceröverlevare 
från the Childhood 
Cancer Survivor Study.  

2951 syskon.  Att undersöka förekomsten av 
orala biverkningar och negativa 
effekter på tandutvecklingen till 
följd av cancerbehandling under 
barndomen.  

Mikrodonti(p=0,01) och 
emaljstörningar(p=0,02) kan vara bieffekter 
orsakade av samverkan mellan 
strålbehandling och kemoterapi med 
alkylerare.  

[17], 2007 96 canceröverlevare.  96 friska barn.  Att analysera långtidseffekterna 
av kemoterapi på munhälsan 
och tandutvecklingen hos 
överlevare av barncancer.  

Förekomsten av emaljförändringar 
(p<0,001) och korta V-formade 
rötter(p<0,01) var högre hos 
canceröverlevarna.  
 
 

[18], 2006  En flicka som vid tre 
månaders ålder 
diagnostiserats med 
neuroblastom. 

Ingen.  Att beskriva de förändringar i 
tandutvecklingen som 
observerats hos en 
cancerbehandlad flicka.  

Sex av flickans tänder uppvisade 
mikrodonti. Barn som kemoterapibehandlas 
för neuroblastom kan drabbas av negativa 
effekter på tandutvecklingen. 

[19], 2012 150 cancerbehandlade 
barn.  

193 slumpmässigt 
utvalda barn.  

Att undersöka förekomsten av 
hypodonti och mikrodonti i 
premolarer och permanenta 
molarer hos barn som 
behandlats med kemoterapi 
innan åtta års ålder.  

Barn som behandlas med kemoterapi har 
högre risk att drabbas av hypodonti och 
mikrodonti av sina premolarer och 
permanenta molarer.  
 
 
 



2 
 

[3], 2005 
 

27 
kemoterapibehandlade 
barn som 
diagnostiserats med 
sjukdomen 
nefroblastom. 

78 friska barn.  Att granska tandhälsan hos barn 
som behandlats med kemoterapi 
efter att ha fått tumörsjukdomen 
nefroblastom.  

De cancerbehandlade barnen uppvisade en 
högre förekomst av mikrodonti(p=0,001) 
och taurodonti(p=0,02). Ingen skillnad sågs 
i förekomst av karies(p=0,80), hypodonti 
(p=1,0) och korta tandrötter(p=0,26) mellan 
de två grupperna.  

[20], 2013 38 långtidsöverlevare 
av barncancer.  

40 friska barn.  Att undersöka eventuella 
långtidseffekter på mun- och 
tandhälsan orsakade av 
kemoterapibehandling.  

Barncanceröverlevare borde ses som 
högriskpatienter angående sin tand- och 
munhälsa. Kemoterapibehandlade barn har 
generellt en sämre tandhälsa mot den för 
friska barn men kemoterapi är inte 
huvudorsaken till detta.  

[2], 2011 106 barn som fått 
antineoplastisk 
behandling. 

Ingen.  Att undersöka hur barns 
tandutveckling och 
salivproduktion påverkas av 
antineoplastisk behandling.  

Barn som fick höga kumulativa doser av 
cyklofosfamid hade större risk att drabbas av 
tanddefekter. Dessa barn hade även en ökad 
risk för att få låg salivproduktion(p=0,006). 
 
 
 

[14], 2013 Två pojkar 
diagnostiserade med 
SCID respektive 
JMML.  

Ingen.  Att beskriva de defekter som 
sågs på tänderna och den orala 
hälsan hos två personer som 
behandlats för 
immunbristsjukdomar.  

Pojkarnas tänder uppvisade mikrodonti och 
hypodonti. Slutsatsen var att det var deras 
behandlingar och inte sjukdomar som 
orsakat tanddefekterna. De 
kemoterapeutiska läkemedlen 
(cyklofosfamid, busulfan, melfalan) kunde 
möjligen vara huvudorsakerna till dessa 
defekter.  
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