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SAMMANFATTNING 

Syftet med studien är att undersöka fem olika mätmetoders noggrannhet för bestämning 

av positionen hos en ej erupterad överkäkshörntand på panoramabilder.  

Då allt fler panoramabilder exponeras på barn och ungdomar kan dessa användas för 

positionsbestämning av överkäkens hörntänder. Materialet omfattar 

panoramaröntgenbilder på 70 överkäkshörntänder på 47 barn och ungdomar, 9-19 år 

gamla. Fem mätmetoder för positionsbestämning av hörntanden med panoramabilden 

jämförs samt valideras med CBCT ”Gold standard”. 1. Vinkelmetod (Ang1); 2. 

Vinkelmetod (Ang2); 3. Canine Incisive Index (CII); 4. Sektormetod; 5. Vertikalmetod.  

Studien visade att de bästa metoderna för positionsbestämning av hörntanden är Ang1 

och Ang2, samt CII, med en accuracy på 74 % -72 %, medan sektormetoden hade en 

accuracy på 64 %. Ingen statistiskt signifikant skillnad förelåg mellan Ang1, Ang2, CII 

och sektormetoden. Panoramabilden kan användas för bedömning av hörntandens 

position innan vidare utredning med CBCT görs.  

 

Nyckelord: Radiography, Panoramic; Canine Teeth; Child; Non-erupted teeth.  
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FÖRKLARINGAR AV FÖRKORTNINGAR samt DEFINITIONER 

 

2D Tvådimensionell metod 

Ang1 Vinkeln α som utgörs av vinkeln mellan hörntandens 

längdaxel och det horisontella planet som förbinder 

mesiala kusparna 16 och 26. 

Ang2 

 

Vinkeln β som utgörs av vinkeln mellan hörntandens 

längdaxel och medianplanet 

CBCT Cone Beam Computed Tomography 

CII Canine Incisiv Index. Kvoten mellan aktuell hörntands 

största kronbredd och största kronbredden hos ipsilaterala 

incsiven 

Horisontalplanet Horisontella planet som går från mesiala kuspen 16 till 

mesiala kuspen 26. 

Hörntandens 

längdaxel 

Linjen som förbinder kronspetsen på hörntanden med dess 

apex. 

IO Intraoral röntgenundersökning. Röntgenbilder tagna i 

munnen 

Medianplanet Anatomiska planet som förlöper genom mediansuturen. 

PAN Panoramaundersökning. Undersökning av tänder och käkar 

ROC Receiver Operating Characteristics 

Sektormetod 

 

 

 

Mesiodistala positionen för hörntandens kusp på 

panoramaröntgenbilden enligt sektor. (1) Motsvarar platsen 

för primära hörntanden; (2) indikerar den distala delen till 

mittlinjen för den laterala framtanden; (3) indikerar 

mittlinjen på den laterala framtanden till den distala delen 

av den centrala framtanden; (4) indikerar den distala delen 

till mittlinjen på den centrala framtanden; och (5) anger 

mittlinjen av den centrala framtanden till överkäkens 

mittlinje  

Vertikal metod Den ipsilaterala centrala incisivens rot delas in i 

tredjedelar. Hörntandens vertikala position erhålls genom 

att hörntandens kronspets sätts i relation till de olika 

tredjedelarna, apikal, mitt och koronal. 
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BAKGRUND 

Mellan 1 % -3 % av överkäkens hörntänder har rapporterats inte bryta fram normalt och 

utgör den andra mest frekventa tanden med eruptionsstörning efter den tredje molaren i 

underkäken 
(1-5)

 och 85 % av de ej frambrutna överkäkshörntänderna har en palatinal 

position, vilket visats i ett par studier 
(6, 7)

. Det har rapporterats att förekomsten av 

retention är dubbelt så vanlig hos kvinnor som hos män 
(3)

. För positionsbestämning av 

hörntanden finns ett antal olika radiografiska metoder, som intraoral (IO) teknik, 

panoramateknik (PAN) och CBCT kan användas.  

Den IO tekniken med två tandröntgenbilder över aktuellt område representerar en 

tvådimensionell (2D) avbildning av ett tredimensionellt objekt med vilken den 

anatomiska relationen mellan olika strukturer ofta fastställas 
(8)

. Tekniken kan dock vara 

något besvärlig för patienten, varför PAN tekniken kan var en enklare metod då bilden 

inte placeras i munnen.  

Lägesbestämning av hörntandens position med PAN teknik är en accepterad metod men 

används inte i rutinpraxis inom allmäntandvården. Det har rapporterats att allt fler 

allmäntandvårdskliniker har utrustats med PAN teknik och att det har skett en ökning i 

antalet exponerade panoramabilder (http://www.forsakringskassan.se/tandvard) varför 

panoramabilden skulle kunna användas för lokalisering av ej frambrutna 

överkäkshörntänder 
(9)

.  

CBCT undersökningen får ses som ett komplement till IO undersökning och till PAN 

undersökning om ej säkert resultat kan erhållas med de båda 2D metoderna. 

Panoramabilden har använts för tidig bestämning av hörntandens position och ett flertal 

metoder har testats för lägesbestämning av ej frambruten överkäkshörntand. I en studie 

av Ericson och Kürol, där barn i åldrarna 10 - 13 år undersökts, visades att 

överkäkshörntandens position kan bestämmas med hjälp av panoramabilden 
(10)

. I ett 

flertal studier har undersökts hur panoramabilden kan användas för positionsbestämning 

av ej frambrutna överkäkshörntänder, där ett antal olika metoder har studerats som 

vinkelmetod; sektormetod; CII metod; och vertikal positionsmetod.  

http://www.forsakringskassan.se/tandvard
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Katsnelson et. al, 2010 
(11)

 introducerade en enkel metod för positionsbestämning av 

överkäkshörntanden och visade med denna metod att vid en vinkel ≥65° mellan 

överkäkshörntand och horisontalplanet (Ang1) var sannolikheten 26,6 gånger större att 

tanden låg buckalt än palatinalt, medan i en studie av An et al 2013 konstaterade man att 

vinkelmetoden inte var en tillförlitlig metod för positionsbestämning av 

överkäkshörntanden, endast 28,6 % av de buckalt positionerade överkäkshörntänderna 

kunde lokaliseras korrekt 
(12)

.  

I en annan studie uppmättes vinkeln mellan överkäkshörntand och medianplanet (Ang2) 

och man menade att metoden kan användas för tidig prediktion av överkäkshörntandens 

lokalisation på unga 
(5, 13, 14)

. Om överkäkshörntanden har en palatinal position är 

vinkeln mellan medianplan och tandens längdaxel 25- 30° 
(15)

.  

Canine Incisiv Index (CII) innebär att kvoten mellan överkäkshörntandens största 

kronbredd och den centrala överkäksincisivens största kronbredd på samma sida 

beräknas 
(9, 12, 16, 17)

. Chaushu et al visade att palatinalt ej frambrutna tänder hade en CII 

kvot på 1,15 - 1,7; buckalt placerade hade en kvot på 0,78–1,45
(16, 17)

. Kvoten för 

CII=1,15 bestämdes som cut-off 
(16)

 och har använts i flera andra studier 
(9, 12, 17)

. An et 

al menade att CII inte var en pålitlig metod men var dock bättre än vinkelmetoden 

Ang1
(12)

. I två andra studier visades att vid användning av kriterierna av Chaushu et al 

(16)
 var exakt lokalisation av överkäkshörntanden möjlig i 77% - 93% av fallen 

(9, 17)
.  

Sektormetoden innebär att panoramabilden delas i överkäken in i fem sektorer från 

premolarområdet till medellinjen 
(18, 19)

. Buckalt positionerade överkäkshörntänder 

återfanns oftast i sektor 1 till 3, medan de som hade en central position i sektor 4 och de 

palatinala i sektor 5.  

Vid vertikalmetoden görs en bestämning av överkäkshörntandens vertikala position i 

relation till roten på överkäkens centrala framtand på samma sida vilken delas i 

tredjedelar 
(9, 16)

. I dessa båda studier noterades att det största antalet ej frambrutna 

överkäkshörntänder fanns i koronala zonen, där Nagpal et al. visade att av de koronalt 

positionerade överkäkshörntänderna var 83,8% buckalt positionerade och 50% av de 

palatinalställda överkäkshörntänderna hade också en koronal position 
(9)

, medan i 

studien av Chaushu et al visades att 19 % av de palatinalt positionerade 
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överkäkshörntänderna hade en koronal position samt 74,7 % av de buckalställda hade 

en koronal position 
(16)

.  

Validering av de beskrivna metoderna har i ett par studier gjorts med CBCT 
(12, 13)

 och i 

ett par med parallaxmetoden 
(9, 15)

 samt i en studie i samband med kirurgiskt ingrepp
(9)

.  

Syfte och hypotes 

Att undersöka 5 olika metoders tillförlitlighet för kartläggning av ej frambruten 

överkäkshörntand med hjälp panoramabilden och validerat med CBCT. 

H0: Det föreligger inga skillnader mellan de olika metoderna för kartläggning av 

hörntandens position validerat med CBCT. 

 

MATERIAL OCH METOD  

Design 

Föreliggande studie är en retrospektiv studie och är godkänd av etiska 

prövningsnämnden Uppsala, diarienummer 2015/007. Urvalet bestod av 47 patienter 

som remitterats för panoramaröntgen och CBCT undersökning. Samtliga bilder var 

tagna på avdelningen för oral radiologi, Folktandvårdens specialistkliniker, Region 

Örebro län.  

Datainsamling och selektion av studiegruppsdeltagare 

Ur röntgendatabasen på Universitetssjukhuset Örebro (Sectra RIS IDS7, Sectra Medical 

Systems AB, Linköping, Sweden) utvaldes samtliga patienter vilka genomgått 

röntgenundersökning på avdelningen för oral radiologi under 2012. Av dessa utvaldes 

barn och ungdomar, 9–19 år gamla som undersökts med både med panoramaröntgen 

Cranex Tome (Soredex Helsinki, Finland), eller Scanora (Soredex Helsinki, Finland) 

och CBCT (3D Accuitomo FPD 170, J. Morita, Kyoto, Japan), och som remitterats för 

lägesbestämning av ej frambruten hörntand i överkäken. Barn och ungdomar yngre än 

nio år och äldre än 19 år; individer med övertaliga tänder i överkäken; individer med 

gomspalt och/eller systemiska sjukdomar som påverkade röntgenundersökningen 

uteslöts ur studien. Etthundra patienter uppfyllde kriterierna, PAN och CBCT år 2012; 
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9-19 år gamla. När kriteriet remitterade för ”ej frambrutna hörntänder i överkäken” 

inkluderades kom materialet att bestå av 47 individer, och omfattar 70 hörntänder. Figur 

1. 

Mätmetoder och variabler 

För beskrivning av hörntandens position i förhållande till omgivande strukturer 

registrerades dess position på panoramabilden i förhållande till framtänderna med fyra 

standardiserade geometriska metoder och en ej standardiserad geometrisk metod 

(sektormetod). Följande metoder användes: Ang1: bestämning av hörntandens position 

där vinkeln α som bildas av hörntandens längdaxel mot "horisontalplanet" i överkäken 

och mättes i grader 
(11, 15)

 Figur 2. Ang2: bestämning av hörntandens position där 

vinkeln β som bildas av hörntandens längdaxel mot överkäkens mittlinje och mättes i 

grader 
(13, 15, 19)

. Figur 3. CII: bestämning av positionen hos en ej frambruten hörntand. 

Hörntandens största kronbredd vinkelrätt mot dess längdaxel, och största kronbredden 

hos centrala incisiven på samma sida vinkelrätt mot dess längdaxel, mättes i mm. 

Kvoten mellan dessa mätningar beräknades 
(12, 20)

. Figur 4.  Sektormetod: innebär att 

panoramabilden delas in i fem sektorer från premolarområdet till incisiverna i 

överkäken. Den ej frambrutna hörntandens kronspets projiceras över en av de fem 

sektorerna och den sektor som kronspetsen projiceras över ger ett numeriskt värde 1till 

5 
(15)

. Figur 5. Vertikalmetoden: bestämning av vertikala positionen hos en retinerad 

hörntand. Roten på centrala framtanden samma sida som hörntanden delas in i 

tredjedelar (mm). Projektionen av hörntandens kronspets över roten på centrala 

framtanden på samma sida bedömdes och ges ett siffervärde ett till tre 
(9, 16)

. Figur 6. 

Samtliga i studien ingående panoramabilder granskas med avseende på ovanstående 

metoder och samtliga mätningar utförs av specialisttandläkare (AB). En upprepad 

mätning av 10% av hörntänderna slumpmässigt utvalda görs. Samtliga ingående 

röntgenbilder får ett unikt ID-nummer och bilderna är avkodade, saknar således namn 

och personnummer. Granskningen av bilderna sker efter ett standardiserat 

granskningsformulär. Figur 7. 
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Databearbetning och statistik 

Någon beräkning av ”power” gjordes inte då hela det tillgängliga materialet efter 

urvalsprocessen används. Data införs i kalkylprogrammet Excel (Microsoft, Redmond, 

WA, USA). Deskriptiv databearbetning gjordes dels med programvaran Excel och dels 

med statistikprogrammet IBM SPSS Statistics (Statistical Package for the Social 

Sciences, version 22.0, SPSS Inc, Chicago, IL,USA). Chi2 test användes för att 

undersöka om det förelåg skillnader mellan buckalt och palatinalt ej frambrutna 

överkäkshörntänder för de använda metoderna. Cut-off värden beräknades för tre 

metoder Ang1, Ang2 och CII med ROC analys. För Ang1 beräknades ett cut-off värde 

till 67°, således ett vinkelvärde på α≥67° buckal position, α<67° palatinal position, för 

variabeln Ang2 ett cut-off värde på 25°, vinkelvärdet β≥25° betraktades som palatinal 

position medan β<25° buckal position, samt för CII ett cut-off värde på 1,16 och således 

för kvoten ≥1,16 palatinal position och <1,16 buckal position. Vid beräkningen av 

hörntandens position för de olika metoderna slog vi ihop den centrala positionen och 

den buckala för CBCT undersökningen till en ny variabel ”Buckal1”. Detta gjordes då 

det fanns vissa tveksamheter vid bedömningen av den centrala positionen.  

Fem patienters panoramabilder (10%) lästes om och vinkelvärden för metoderna Ang1 

och Ang2, CII kvot, vertikalmetod samt sektorsposition. För variablerna Ang1, Ang2 

och CII användes inter class correlation (ICC). För intrarater tillförlitlighet, ICC mellan 

den första och andra läsningen var för Ang1, Ang2 och CII, 0,984 (CI 0,913 - 0,997), 

0,985 (CI 0,916 - 0,997), 0,968 (CI 0,828 - 0,994) respektive, således excellent 

överensstämmelse
(21)

. För analys av intrarater tillförlitligheten för vertikalmetod och 

sektormetod användes Cohens Kappa, där den för sektoranalysen var 0,417 ”moderate” 

överenstämmelse och för vertikalanalysen 0,222 ”fair” överensstämmelse mellan 

mätning 1 och 2
(22)

. 

  

RESULTAT 

I Tabell 1 visas fördelningen mellan pojkar och flickor med unilateralt respektive 

bilateralt ej frambrutna hörntänder. Det var ungefär 1, 6 gånger (61,7%) vanligare för 

flickor som för pojkar med ej frambrutna hörntänder och 1,3 gånger (73%) så vanligt 
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med bilateralt ej frambrutna hörntänder hos flickor som hos pojkar inom det studerade 

åldersintervallet 9-19  år. Hos 24 av individerna förelåg unilateralt ej frambruten 

hörntand och hos 23 fanns bilateralt ej frambrutna hörntänder. Chi2 test visade att det 

inte förelåg någon statistiskt signifikant skillnad mellan pojkar och flickor avseende 

förekomst av bilateralt eller unilateralt ej frambrutna hörntänder, p=0,09. 

Tabell 1. Fördelning av pojkar och flickor med unilateralt respektive bilateralt ej 

frambrutna hörntänder. 

  Kön  

Sida Pojkar Flickor Total 

Unilateralt ej frambrutna 12 12 24 

Bilateralt ej frambrutna 6 17 23 

Totalt 18 29 47 

Chi2 p=0,09 

Noterbart är att det inte fanns några flickor över 15 år gamla och endast 2 pojkar med en 

ålder över 15 år med retinerade hörntänder. Det förelåg inga statistiskt signifikant 

skillnader mellan pojkar och flickor p=0,07. 

 

Resultaten i Tabell 2 visar den totala överensstämmelsen accuracy för de olika 

metoderna för bestämning av hörntandens position. Dessutom visar tabellen sensitivitet 

för de olika metoderna för att kunna påvisa buckal position hos en ej frambruten 

hörntand, Ang1 76,5%; Ang2 73,0%; CII 71,8%; Sekt 62,8% och Vert 49,2%.  

Inga statistiskt signifikanta skillnader mellan de fyra metoderna Ang1, Ang2, CII, och 

Sektor kunde påvisas p=0,87. Resultatet för vertikalanalysen visade att metoden endast 

gav en accuracy på 47,8% och en sensitivitet för påvisande av buckal position på 

49,2%.  
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Tabell 2. visar antalet korrekta bedömningar för positionen buckal och palatinal, 

accuracy, för de olika metoderna validerat med Cone Beam Computed Tomography, 

samt sensitivitet och specificitet.  

 

 

Tabell 3 visar att för Ang1 fanns det 34 tänder där vinkeln α mellan hörntanden och 

horisontalplanet var ≥67°. För 26 hörntänder förelåg en buckal position då vinkeln α 

mellan hörntand och horisontalplanet var ≥ 67° och för 26 hörntänder förelåg en 

palatinal position då vinkeln α mellan hörntand och horisontalplanet var <67°.  

När hörntanden hade en buckal position var medelvärdet för vinkeln mot 

horisontalplanet 78,2°±8,0° med min-max 42,9-100,1°, medan vid en palatinal position 

var medelvärdet 58,7°±12,6° med Min-Max 30,8-87,7°. Sensitiviteten för positivt test 

för buckal position var 76,5%. 

 

  

   Antal korrekta bedömningar för de olika metoderna 

 

CBCT 

 Ang1 

N=70 

Ang2 

N=69 

CII 

N=70 

Sektor 

N=68 

Vertikal 

N=69 

Buckal 36  26 27 28 27 32 

Palatinal 34  26 23 23 17 1 

Total 70  52 50 51 44 33 

Accuracy 

 

 

74,3% 72,5% 72,9% 64,7% 

 

47,8% 

Sensitivitet    76,5% 73,0% 71,8% 62,8% 49,2% 

Specificitet    72,2% 71,9% 74,2% 68,0% 25,0% 
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Tabell 3. Data för Ang1 vid Cone Beam Computed Tomography, buckal och palatinal 

position. 

 

Vinkel mellan hörntand och 

horisontalplan 

 

α≥67° 

Buckal 

α<67° 

Palatinal  Total 

Buckal 26 10 36 

Palatinal 8 26 34 

Total 34 36 70  

Chi2 test p=0,00 

 

Tabell 4 visar att det för Ang2 fanns 37 tänder där vinkeln β mellan medianplan och 

hörntand var <25° och av dessa är 27 buckalt belägna. När CBCT undersökningen 

visade att hörntanden hade en buckal position var medelvärdet för vinkeln mot 

medianplanet 13,8°±7,3°; range 24,6°. Sensitiviteten för buckal position var 73,0% och 

specificiteten 71,9%. 

 

Tabell 4. Data för Ang2 vid Cone Beam Computed Tomography, buckal och palatinal 

position. 

 Vinkel mellan hörntand och 

medianplan 

 

CBCT position 

Buckal 

β<25° 

Palatinal 

β≥25° 

Total 

Buckal 27 9 36 

Palatinal 10 23 33 

Total 37 32 69 

Chi2 test p=0,00 

 

Tabell 5 visar att där CII <1,16 hade 28 av 39 (72 %) hörntänder en buckal position och 

där CII ≥1,16 hade 23 av 31 (74 %) hörntänder en palatinal position. Medelvärdet för de 

buckalt belägna hörntänderna var 1,07±0,08, range 0,32 och för de palatinalt belägna 
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1,30±0,15, range 0.79. Sensitiviteten för buckal position är 71,8% och specificiteten 

74,2%.  

 

Tabell 5. Data för Canine Incisiv Index vid Cone Beam Computed Tomography, buckal 

och palatinal position. 

 

CII 

CBCT position 

<1,16 

Buckal  

≥1,16 

Palatinal Total 

Buckal 28 8 36 

Palatinal 11 23 34 

Total 39 31 70 

Chi2 test, p=0,00 

 

Tabell 6 visar relationen mellan hörntandens position bestämt med CBCT undersökning 

och hörntandens sektorlokalisation. Studien visade att 63 % av hörntänderna befanns 

vara i sektor 1-3 och endast 10 % i sektor 5. Av de i sektor 5 hade samtliga hörntänder 

en palatinal position.  

 

Tabell 6. Sektorlokalisation i relation till tandens position buckal och palatinal bedömt 

med Cone Beam Computed Tomography 

 Sektor lokalisation 

CBCT position 1 2 3 4 5 Total 

Buckal 17 8 2 8 0 35 

Palatinal 0 7 9 10 7 33 

Total 17 15 11 18 7 68 

Chi2 test, p=0,00. 

 

Om den femställiga sektorsvariabeln görs om till en dikotom variabel där sektorerna 1, 

2 och 3 slås samman till en ny sektorvariabel, 1, och 4 och 5 slås samman till en ny 

sektorvariabel, 2 
(19)

, erhålls med Chi2 test en statistiskt signifikant skillnad mellan 

palatinal och buckal position. p=0,01. 
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Tabell 7 visar den vertikala positionen i relation till tanden position bedömt med CBCT. 

Analysen visade att 37 hörntänder, 54 % har en koronal position och att 49 % av dem är 

palatinalt belägna. Av hörntänderna var 65 (94 %) belägna i koronal och mittposition. 

Av fyra hörntänder med apikal position var endast 1 belägen palatinalt. När CBCT 

undersökningen visade att hörntanden hade en buckal position återfanns 91 % inom 

positionerna ”Mitt” och ”Koronal” och när CBCT visade att de ej frambrutna 

hörntänderna hade en palatinal position återfanns 97 % av dessa inom positionerna 

”Mitt” och ”Koronal”. En tand var inte mätbar med denna metod. Det förelåg ingen 

statistiskt signifikant skillnad p=0,11. 

 

Tabell 7. Vertikala lokalisationen i relation till tandens position bedömt med Cone 

Beam Computed Tomography. 

 

Vertikal position 

CBCT  Apikalt Mitt Koronal  Total 

Buckal 3 15 17 35 

Palatinal 1 13 20 34 

Total 4 28 37 69 

Chi2 test, p= 0,11. 

 

DISKUSSION 

Syftet med studien var att undersöka vilken av mätmetoderna som med störst säkerhet 

kan beskriva positionen hos en ej frambruten hörntand med hjälp av panoramabilden. 

Panoramabilden har i ett flertal studier använts för positionsbestämning av retinerade 

hörntänder med hjälp av olika metoder bland annat två vinkelmetoder, Ang1 och Ang2, 

samt CII, Sektormetod och Vertikalmetod
(5, 11-15)

. 

Vid positionsbestämning av hörntanden är det inte bara sensitivitet, att rätt kunna 

bestämma om hörntanden har en buckal position som är viktigt utan det är även av stor 

vikt att kunna bedöma specificiteten om hörntanden har en palatinal position. En 

palatinalt ej erupterad hörntand är en fel tandpositionering och är något som måste 

åtgärdas med behandling. Vid bedömningen av hörntandens position måste hänsyn tas 
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till både sensitivitet och specificitet och accuracy är ett sådant mått där både rätt 

diagnosticerade buckala och palatinala ej frambrutna hörntänder slås samman och ställs 

i relation till totala antalet hörntänder. Studien visade att Ang1, Ang2 och CII hade en 

accuracy på 74,3%, 72,5%, 72,9% respektive. Sektoranalysen hade en accuracy på 

64,7%. Det förelåg ingen statistisk signifikant skillnad mellan de fyra metoderna, 

p=0,87. Vertikalmetoden gav en accuracy på 47,8%, ett värde som är sämre än gissning, 

det vill säga att det går inte att med denna metod kunna säga om hörntanden har en 

buckal eller palatinal position. 

Ang1 introducerades för några år sedan som en enkel metod för positionsbestämning av 

hörntanden och visade att medianvärdet för buckal retention hade en vinkel på 75.1° 

och 51,3° för palatinal retention med cut-off 65°
(11)

. De observationer som gjordes i 

föreliggande studie där ett medelvärde på 73,4°±12,2° för buckal retention och 

58,7°±12,6° för palatinal retention uppmättes är i god överensstämmelse med studien av 

Katsnelson et al
(11)

.  Med ROC analys beräknade vi ett cut-off värde på 67°, ett värde 

som stämmer väl överens med det som Katsnelson et al., använde i sin studie, där ett 

cut-off värde på ≥65° användes och som visade ett odds ratio på 26,6 det vill säga att 

det var 26,6 gånger större chans att tanden låg buckalt än palatinalt
(11)

. I en studie av An 

et al 2013 konstaterades att vinkelmetoden inte var en tillförlitlig metod för 

positionsbestämning av hörntanden, endast 28,6 % av de buckalt positionerade 

hörntänderna kunde lokaliseras korrekt
(12)

. Vi fann att med Ang1 kunde vi korrekt 

bedöma hörntandens position med en säkerhet på 76 % validerat med CBCT. Således 

kan vi konstatera att i 76 % av fallen kunde hörntandens position korrekt bedömas med 

vårt beräknade cut-off värde på 67°. 

I en annan studie där vinkelmetod användes mäts vinkeln mellan överkäkshörntanden 

och medianplanet (Ang2) och man menade att metoden kan användas för tidig 

prediktion av hörntandens lokalisation på unga
(5, 13, 14)

. Om hörntanden har palatinal 

position är vinkeln mellan medianplan och tandens längdaxel 25- 30°
(15)

. För variabeln 

Ang2 beräknades ett cut-off värde med ROC analys, som visade att ett värde på 25° gav 

den bästa kombinationen av sensitivitet och specificitet. Vinkelvärdet 25° bestämdes 

som cut-off och vid ett vinkelvärde på β<25° en buckal position medan om β≥25° har 

hörntanden en palatinal position. Det cut-off värde som vi beräknade för Ang2 är i god 
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överensstämmelse med de fynd som gjordes av Sajnani et al, 2012
(15)

. Vi fann att med 

Ang2 kunde vi korrekt bedöma hörntandens position med en säkerhet på 73% validerat 

med CBCT. Således kan vi konstatera att i 73 % av fallen kan vi korrekt bedöma 

hörntandens position med vårt beräknade cut-off värde 25°.   

De båda vinkelmetoderna Ang1 och Ang2 gav ett gott resultat, vilket troligen beror på 

att ansiktsskelett anatomiska strukturer används för mätningen t ex mediansuturen är 

mindre påverkade av bettutvecklingen. Vi kan konstatera att de båda använda 

vinkelmetoderna Ang1 och Ang2 kan sägas vara pålitliga metoder då de båda gav ett 

resultat väl i överensstämmelse med CBCT undersökningen.  

En metod för positionsbestämning av hörntanden är Canine Incisor Index (CII), som 

utvecklades av Chaushu et al
(16)

. Den bygger på att objekt som ligger närmare 

röntgenutrustningens fokus förstoras mer än de objekt som ligger längre ifrån. Om 

hörntanden har en palatinal position i alveolarutskottet kommer tanden att bli förstorad. 

Hörntandens mesiodistala bredd mäts upp och en kvot bildas mot centrala incisivens 

största bredd på samma sida. I en tidigare studie beräknades ett cut-off värde på 1,15 

vilket innebär att om CII är ≥ 1,15 har tanden en palatinal position, medan ett värde < 

1,15 buckal position
(16)

.  I föreliggande studie beräknade vi en cut-off kvot på 1,16 och 

kvoten för buckal position var 0,84 - 1,16 med ett medelvärde 1,07±0,08 och för 

palatinal retention 1,16 - 1,95 med ett medelvärde på1,30±0,15. Vår beräknade cut-off 

kvot på 1,16, är ett värde som är väl i överensstämmelse med det som observerades i 

tidigare studier
(9, 12, 16, 17)

. An och Wang konkluderade i sin studie att sensitiviteten för 

CII var 70%  och att man skulle kunna  med  hjälp av den här metoden rätt lokalisera  

68%  av buckalt retinerad  hörntand  och 69,57 % av palatinal retinerad  hörntand
(12)

. 

Motsvarande kunde visas av Sudhakar et al med ett CII värde på 71 % 
(17)

 helt i 

överensstämmelse med vår studie där en sensitivitet för buckal position på 72% erhölls. 

I en studie av Jung et al 
(19)

, där sektoranalys användes konkluderade de i sin studie 

angående relation mellan lokalisation av retinerade hörntänder och olika sektorer, att en 

majoritet av hörntänderna som återfinns i sektor 1, 2 och 3 har en buckal position medan 

de som lokaliserades i sektor 4 och 5 har en central/palatinal position i alveolarutskottet. 

Vår studie visar vid användning av sektoranalysen att hörntänder som lokaliserades i 

sektorerna 1, 2 och 3 har 62,8% en buckal position medan de som är i sektor 4 och 5 har 
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68 % palatinal position. Vi anser att sektoranalys inte är en så tillförlitlig metod då 

sektorernas bredd och vinkling till varandra kan skilja sig från patient till patient samt 

även inom samma patient i samband med skeletal utveckling samt bettutveckling, varför 

vi avråder från användning av sektoranalysmetoden som enskild metod för bedömning 

av bucko-palatinal position, men den skulle kunna användas i kombination med andra 

metoder som bland annat CII och Ang1 och Ang2. 

Sektormetoden visade sig i vår studie ge ett sämre resultat, jämfört med de tre första 

metoderna Ang1, Ang2 och CII. Vi fann att sektormetoden hade en överensstämmelse 

med CBCT endast 64 %. Metoden är logiskt uppbyggd, men panoramatekniken kanske 

är inte en lämplig metod för denna typ av mätning. Vid användning av sektormetoden 

kan olika faktorer ha inverkat på mätningen som indelningen av sektorerna t.ex. 

incisivernas position, (rotation, distal eller mesial riktade) vilket kan leda till att 

sektorerna får olika storlek till och med i samma patient och även inom samma 

kvadrant
(16)

. 

I studien av An och Wang användes överlappningsmetoden/vertikalmetoden bara när 

hörntanden överlappar den angränsande laterala incisiven. Studien visar att 82,9 % av 

hörntänderna som överlappar den laterala incisiven har en palatinal position
(12)

. Nagpal 

et al, delade den centrala incisivens rot i 3 zoner, apikal-, mitt- och koronal. Positionen 

hos den retinerade hörntandens krona bestämdes i relation till den centrala incisven. 

Studien visade att 8,8 % av överkäkshörntänder som hade en buckal position återfanns i 

den koronala zonen och 14 % som hade en palatinal position befanns också den 

koronala zonen
(9)

. Resultaten från vår studie visar att för 12% av de buckalt belägna 

hörntänderna har hörntandens krona en koronal position och en koronal position hade 

också 28% av de hörntänder som var palatinal retinerade, ett resultat som är jämförbart 

med resultatet från en tidigare studie
(9)

.  

Lägesbetsämning av en inte frambruten hörntand görs i första hand med klinisk 

undersökning - palpation, men den exakta lokaliseringen av en retinerade hörntand är 

ofta svår. Kronan kan ibland palperas och kan ibland förväxlas med kronans eminens. 

Klinikern kommer därför ofta att förlita sig på röntgenundersökningen
(16)

. För 

lägesbestämning finns inom röntgendiagnostiken ett antal olika metoder att tillgå. 

Parallaktisk teknik med två intraorala bilder
(8)

, stereoskopiska projektioner, 



14 

 

rätvinkelteknik med projektioner i två plan vinkelräta mot varandra, profilröntgenbild, 

panoramabild och CBCT. I en studie visades att ej frambrutna hörntänder kan bedömas 

med tillräcklig noggrannhet med användning av konventionella periapikala 

röntgenbilder i 92% av fallen
(7)

.  

Bedömning av hörntandens position i förhållande till omgivande strukturer bygger ofta 

på röntgenundersökning, där panoramabilden har kommit att användas. 

Panoramaröntgen är en vanlig förkommande undersökningsmetod för diagnos och 

behandlingsplanering inför ortodontisk behandling. Panoramaundersökning utförs på 

flertalet tandregleringspatienter med syfte att få kunskap om permanenta tänder och 

deras anlag har också använts för lägesbestämning av överkäkshörntänderna
(5, 11-14, 16, 

19)
. Panoramabilden är behäftad med ett flertal nackdelar som att den är mycket 

positionskänslig vid inställning av patienten, men är en lättillgänglig metod inom 

tandvården och används speciellt på barn och ungdomar i samband med ortodontisk 

behandlingsplanering. Metoden kräver ett gott samarbete mellan patient och operatör 

och är därför ej lämplig för patienter med olika typer av syndrom, då de kan ha svårt 

medverka vid undersökningen. Felpositionering kan medföra bilddistorsion och därmed 

påverka bildens kvalitet och möjligheterna för en god diagnostik. Olika typer av 

mätningar som linjär mätning och vinkelmätning, bör göras med viss försiktighet då 

distorsion i bilden kan teoretiskt påverka mätresultatet speciellt inom det frontala 

tandbärande området och störa bilddiagnostiken
(7, 10)

. Emellertid har det visats genom 

matematiska beräkningar och bekräftas genom experimentella tester att 

panoramaröntgenbilden kan vara tillförlitlig för geometriska mätningar i klinisk 

praxis
(23-25)

. Trots att det smala bildskiktet i den främre regionen är en nackdel, kan den 

resulterande distorsionen visa sig vara en välsignelse i förklädnad om metoden på ett 

tillförlitligt sätt kan användas för att lokalisera ej frambrutna överkäkshörntänder
(9)

. I ett 

par studier tog man hänsyn till att panoramabilden kan ha en bristande kvalitet och 

uteslöt de patienter där skillnaden i kronbredd mellan 36 och 46 översteg 5 % 
(16)

, samt 

om kronbredden mellan de båda incisiverna 11 och 21 översteg 5 mm
(9)

. I föreliggande 

studie gjordes inga sådana mätningar, något som skulle kunna ha påverkat resultatet. 

Dock visar de resultat vi erhållit god överensstämmelse med andra studier avseende 

Ang1 och Ang2 och CCI, sektoranalys och den vertikala positionsmetoden. 



15 

 

Eftersom CBCT bilderna påverkas mindre av patientens position och är fri från 

påverkan av överlappning av anatomiska strukturer får den utgöra ”gold standard”.  

Med CBCT tekniken kan tänderna avbildas i tre plan och man kan enklare bestämma 

tandens position i käkbenet och i förhållande till angränsande tänder och strukturer. 

CBCT är en metod som inte är behäftad med panoramabildens nämnda brister utan är 

betydligt mer kostnadskrävande än panoramabilden och dessutom medför den en högre 

stråldos till patienterna. Användningen av panoramabilden för lokalisering, av ej 

frambrutna hörntänder i överkäken studerades eftersom dessa röntgenbilder ofta finns 

tillgängliga på patienter som genomgår ortodontisk terapiplanering
(9)

.  

Studien är en retrospektiv registerstudie där vi avser att kunna visa vilken av de olika 

mätmetoderna som är den bästa metoden för att med panoramabilden kunna beskriva 

hörntandens position. Användning av panoramabilden skulle därmed kunna bli en 

förstahandsmetod medan CBCT undersökningen kan och bör vara en 

kompletteringsmetod. Om panoramabilden kan användas med god säkerhet för tidig 

bedömning av risk för tandretention skulle antalet CBCT undersökningar kunna 

reduceras och vilket kan leda till en sänkt stråldos, något som är önskvärt då ett stort 

antal av de som undersöks är barn och ungdomar vilka är betydligt mer strålkänsliga än 

vuxna. Det har visats i ett antal rapporter att en ökande mängd datortomografiunder-

sökningar utförs vilket innebär en förhöjd kollektiv stråldos. Detta har strålskydds-

myndigheterna i de Nordiska länderna påpekat och man hyser en viss oro för detta
(26)

. 

Stråldosen vid röntgenundersökningar är alltid en fråga för debatt och speciellt vid CT 

undersökningar. Det har visats att stråldosen för en CBCT undersökning är upp till 98 

procent lägre än för konventionell CT undersökning
(27)

. I en pilotstudie, uppmättes för 

en CBCT (Accuitomo, Morita, Japan) en effektiv dos uppgående till 44 μSv för 

undersökning av hörntänder och premolarer i överkäken. Stråldosen vid en CBCT 

undersökning är 2-4 gånger den effektiva dosen för en panoramaröntgenundersökning, 

som är mellan 4,7 - 14,9 μSv 
(28)

. 

I föreliggande studie ingick 70 ej erupterade hörntänder varav 36 utgjordes av 13 och 34 

av 23 och där 23 hörntänder bilateralt var ej frambrutna. I motsvarande andra studier har 

motsvarande antal hörntänders position bedömts. Genomsnittsåldern för barn och 

ungdomar med ej frambrutna hörntänder var 12 år. Det förelåg ingen statistisk 
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signifikans mellan pojkar och flickor avseende ålder. Ett liknande resultat visades i ett 

par studier
(15, 29)

. Flickor under 15 år är en överrepresenterad grupp vad gäller retention 

av överkäkshörntänderna, ca 61,7  %, något som noterats i ett par andra studier
(29, 30)

. 

Ektopiskt displacerade hörntänder ses oftare hos kvinnor än hos män
(31 23, 32 39)

. Jung et 

al konstaterade således att 60 % av bilateralt ej frambrutna tänder fanns hos flickor 
(19)

. 

Ett resultat som är väl i överensstämmelse resultatet i denna studie, där vi kunde visa att 

det var 1,6 gånger vanligare med ej frambrutna hörntänder hos flickor som hos pojkar. 

Unilateralt ej frambrutna hörntänder förekom lika ofta hos flickor som hos pojkar. 

Bilateralt ej frambrutna hörntänder var 2,8 gånger vanligare hos flickor, som hos pojkar. 

Av alla patienter som har ej frambrutna hörntänder, har 8 procent bilaterala 

retentioner
(33)

. Utredningen av ej frambrutna överkäkshörntänder görs tidigare hos 

flickor än hos pojkar något som kan ha ett samband med att flickorna startar sin 

allmänna utveckling tidigare än pojkar. I aktuell studie förekom endast 2 pojkar med en 

ålder överstigande 15 år, inga flickor, vilket kan stödja den ovan nämnda förklaringen i 

detta fall.  

I föreliggande studie studerades fem olika metoder för positionsbestämning av ej 

frambruten överkäkshörntand, där vinkelmetoderna Ang1 och Ang2 har en accuracy på 

74,3% respektive 72,5 %, och CII hade en accuracy på 72,8 %, sektormetoden 64,7 %. 

Den minst tillförlitliga metoden, vertikalmetoden hade en accuracy på 47,8%.  De tre 

första metoderna kan användas med god säkerhet för positionsbestämning av ej 

frambrutna hörntänder. 
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FIGURER 

 
 

 

Figur 1.  Beskrivning av studiematerialet. 
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Figur 2.  Positionsbestämning av ej frambruten hörntand med vinkelmätning Ang1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 3. Positionsbestämning av ej frambruten hörntand med vinkelmätning Ang2. 
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Figur 4.  Positionsbestämning av ej frambruten hörntand med Canine Incisive Index, 

CCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 5. Positionsbestämning av ej frambruten hörntand med sektoranalys 
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Figur 6. Positionsbestämning av ej frambruten hörntnad med vertikalmetod. 
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Figur 7. Protokoll för registrering av ej frambruten hörntand 
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