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Frem med le ge mer 
i si nus maxillaris
Ole Kris ti an Lo bekk, Si ren Skaale og Tor bjørn Ø. Pedersen

Kro nisk si nu sitt skyl des ofte odontogene for hold og tann le ger har 

en na tur lig rol le ved ut red ning og be hand ling av den ne pa si ent

grup pen. Frem med le ge mer som disloseres til si nus maxillaris 

 under tann be hand ling kan gi opp hav til kro nisk si nu sitt. Ar tik ke

len be skri ver en kvin ne med lang va rig kro nisk si nu sitt og hen nes 

be hand lings for løp.

HOVEDBUDSKAP

• Kronisk sinusitt har relativt hyppig odontogen årsak.

• Fremmedlegemer som disloseres til sinus maxillaris 

under tannbehandling kan gi kronisk sinusitt som 

trenger kirurgisk behandling.

• Tannleger har en naturlig rolle i utredning og  

behandling av pasienter med kronisk maxillarsinusitt.
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Ka sus be skri vel se
Pa si en ten var en kvin ne på 62 år når hun møt te til før s te kon sul ta
sjon ved Sek sjon for oral kir ur gi og oral me di sin, Uni ver si te tet 
i  Bergen. Hun var hen vist fra sin fas te tann le ge for vur de ring av 
venst re si dig kro nisk maxillarsinusitt. Pa si en ten opp gav en sy ke his
to rie med ast ma og snor king og var hen vist fra sin fast le ge for vi de
re ut red ning av det te ved Søvn sen te ret på Hau ke land Uni ver si tets
sy ke hus. Hun bruk te in gen fas te me di ka men ter og had de in gen 
kjen te al ler gi er.

Tann 26 ble fjer net 8–10 år tid li ge re iføl ge pa si en ten. Det var 
iføl ge henne selv ett ukom pli sert for løp et ter det te uten lo ka le 
symp tom. Symp tom de but star tet om lag 7 må ne der før hun møt te 
til vur de ring. Pa si en ten var pla get med smer ter når hun bøy de seg 
frem over, samt tett het i ne sen på venst re side. Hun had de ikke til
sva ren de symp to mer fra sin høy re side. CBCT vis te fle re frem med
le ge mer i venst re si nus maxillaris med rønt gen tett het som me tall og 
den tin (fi gur 1). Rønt gen olo gisk var det te for en lig med res ter et ter 
tann 26 dislosert un der for søk på fjer ning. Tann 27 had de også kro
nisk api kal pe rio don titt uten bein gren se mot si nus. Det var in gen 
luf fø ring og to tal til slø ring mot ne se hulen.

Pa si en ten ble ope rert i lo kal ane ste si med fjer ning av frem med
le ge mer gjen nom frem re si nus vegg. Det ble lagt et rand snitt buk
kalt med bi la te ral av last ning og en slimhinneperiostlapp ble mo
bi li sert. Ved hjelp av piezotom ble det pre pa rert et vin du som ble 
løf et av for frilegging av si nus slim hin nen som frem stod for tyk
ket. Den ne ble per fo rert og to frem med le ge mer be stå en de av 
amal gam, gut ta per ka og tann sub stans ble lo ka li sert og fjer net (fi
gur 2). Det ble eva ku ert stør re meng der puss og gra nu la sjons vev. 
Et ter grun dig ir ri ga sjon med ste rilt salt vann ble bein vin du et re

plas sert og fik sert med enk le polyglactin su tu rer (Vicryl, Ethicon, 
So mer vil le, NJ, USA). Så ret ble luk ket pri mært med enk le su tu rer. 
Pa si en ten ble satt på fenoxymethylpenicillin 1gx4 (Apocillin, 
Actavis, ParsippanyTroy Hills, NJ, USA) samt slim hin ne av svel
len de ne se spray i 7 da ger (Otrivin, Glaxo Smith Kline, Brent ford, 
Stor bri tan nia).

Det post ope ra ti ve for lø pet var upå fal len de. Ved kon troll et ter en 
uke var det til nær met nor mal luf fø ring og pa si en ten pus tet ube
svæ ret gjen nom ne sen. Hun had de hatt mild he vel se de før s te da ge
ne men lite smer ter. Tid li ge re dår lig lukt og smak had de for svun
net. Kli nisk var det nor mal til he ling uten in fek sjons tegn. Su tu rer 
ble fjer net og det ble av talt kon troll tre må ne der se ne re. An ti bio ti ka 
og slim hin ne av svel len de ne se spray ble se po nert. Pa si en ten ble in
for mert om at det ville være in di ka sjon for be hand ling av tann 27 
med en ten re vi sjon av endodontisk be hand ling, apicectomi el ler 
eks trak sjon på et se ne re tids punkt.

Ved kon troll et ter tre må ne der had de pa si en ten god luf fø ring 
i si nus og ikke smer ter. Kli nisk var det upå fal len de for hold. Vi de re 
et ter kon trol ler ble av slut tet, og pa si en ten ble fulgt opp vi de re av 
hen vi sen de tann le ge.

Drøf ting
Kro nisk si nu sitt er svært ut bredt i be folk nin gen, og odontogene år
sa ker er opp gitt som den pri mæ re år sa ken i 5–40 % av til fel le ne, alt
så svært va ri e ren de mel lom uli ke stu di er. Kro nisk odontogen maxil
larsinusitt gir gjer ne uni la te ra le symp tom, og kan for år sa kes av 
oroantral kom mu ni ka sjon et ter tann eks trak sjon, dislosering av ten
ner/frem med le ge mer til si nus el ler api kal pe rio don titt. Endodontis
ke ma te ri a ler er hyp pigst fore kom men de frem med le ge mer (1).

Figur 1. CBCT av venstre sinus maxillaris. A) Funn av røntgentette fremmedlegemer sentralt i sinuskaviteten samt apikal periodontitt på tann 27.  
B) Lett fortykkede sinusbegrensninger i enkelte områder. C) Total sløring med utvidet ostium og tynne beingrenser mot nesehulen.
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Den ne pa si en ten gikk med lang va rig kro nisk si nu sitt tro lig pri
mært for år sa ket av frem med le ge mer i si nus et ter tann eks trak sjon. 
Symp tom de bu ten kom minst 8 år et ter de ler av tann og tannfyl
lingsmaterialer ble dislosert til si nus, selv om det nok er sann syn lig 
at hun har hatt kro nis ke sinusittforandringer også før det te. Det må 
nød ven dig vis ha fore lig get en oroantral kom mu ni ka sjon et ter 
tann eks trak sjo nen, men pa si en ten had de ikke hatt symp to mer på 
lek ka sje som hun kun ne huske selv. Det ble her valgt å pre pa re re et 
buk kalt vin du og frem med le ge me ne ble på den ne må ten en kelt lo
ka li sert og fjer net. En do sko pisk fjer ning av frem med le ge mer ved 
funk sjo nell en do sko pisk si nus kir ur gi (FESS) kun ne vært en al ter
na tiv tek nikk, med mu lig he ten til å be hol de si nus slim hin nen in takt 
mot munn hu len. Amal gam i si nus er ikke et helt ukjent fe no men, 
og en ka susse rie med 12 pa si en ter der frem med le ge mer med 
amal gam ble fjer net med til sva ren de tek nikk som be skre vet her, så 

had de 4 av pa si en te ne ut vik let aspergillosein fek sjon (2). Det te er 
også be skre vet av and re og kre ver som re gel kir ur gisk be hand ling. 
Den ne vil som re gel være ku ra tiv, og det vil for im mun kom pe ten te 
pa si en ter ikke være be hov for an ti my ko tisk be hand ling (3). Det er 
også rap por tert ka sus med amal gam dislosert til si nus der man har 
valgt å av stå fra kir ur gisk be hand ling da pa si en ten har vært in fek
sjons og symp tom fri (4).

Vår pa si ent har ikke hatt symp tom gi ven de si nu sitt et ter fjer ning 
av frem med le ge mer, og det er der for ikke gjort vi de re til tak fra vår 
side. Pa si en ten føl ges imid ler tid av sin tann le ge for be hand ling av 
tann 27 med kro nisk api kal pe rio don titt som vil pre dis po ne re for 
til ba ke fall av si nu sitt der som den blir stå en de ube hand let.

Sam tyk ke
Pa si en ten har sam tyk ket til pub li ka sjon med bruk av bil der.

Figur 2. Kirurgisk behandling. A) Vindu til sinus etter perforasjon av sinusslimhinnen. Det ble utført evakuering av puss og grundig skyll med sterilt 
saltvann. B) Beinvinduet ble replassert og stabilisert med resorberbar sutur. C) Fremmedlegemer amalgam, guttaperka og tannsubstans ble fjernet 
fra sinus.
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Chron ic sinusitis is a com mon dis ease, with a sig nifi  cant amount 

of cases being of odontogenic or i gin. Dis place ment of for eign 

bodies like endodontic fill ing ma te ri als, amal gam fillings and den

tal frag ments may cau se chron ic maxillary sinusitis. Sur gi cal re

mov al is the pre ferred treat ment. The pa tient presented had a 

long hi sto ry of chron ic sinusitis with fa cial pain and congested 

nose, like ly due to the pres ence of for eign bodies. A com bi na tion 

of sur gi cal treat ment, antibiotics and a decongestant was eff ec

tive in treat ing her symp toms.
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