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SAMMANFATTAT Hur ska man för-
hålla sig till implantatbehandling av 
den medicinskt komprometterade 
patienten? Här presenteras rikt-
linjer för några utvalda medicinska 
tillstånd.

 Litteraturen innehåller rätt många rap-
porter om medicinska tillstånd som 
teoretiskt sett kan påverka implan-
tatbehandling. Beskrivningarna har 
i många fall varit allegoriska, och de 

senaste årens systematiska översiktsartiklar har, 
för många av tillstånden, haft svårt att framlägga 
egentlig evidens för hur tillstånden har påverkat 
implantatbehandlingen [1, 2]. Detta beror dels på 
stor heterogenitet i patientmaterialet från under-
sökningarna som ingår i artiklarna och dels på att 
många av de medicinska tillstånden kan vara svå-
ra att bedöma isolerat, eftersom där finns många 
interaktioner och bakgrundsvariabler [1].

Många av de publicerade undersökningarna tar 
också primärt utgångspunkt i uppnådd osseointe-
gration motsvarande implantatöverlevnaden på 
kort sikt [3, 4]. Andra variabler som behandlings-
förlopp och långtidsprognos för behandlingen 
sett i relation till möjligheten för andra behand-
lingar har också betydelse när indikationsunder-
laget för implantatbehandling ska bedömas. 

I den kliniska situationen har det således be-
tydelse huruvida det medicinska tillståndet på-
verkar ingreppet eller är en kontraindikation för 
behandling samt vilka förhållningsregler man 
eventuellt ska ha och vilken information som 
ska ges till patienten i syfte att bedöma pre- och 
postoperativt förlopp.   

Syftet med artikeln är att beskriva ofta före-
kommande medicinska tillstånd som kan tänkas 
ha betydelse för förloppet och resultatet av im-
plantatbehandling samt ange några riktlinjer för 
hur man ska förhålla sig till implantatbehandling 
vid några utvalda medicinska tillstånd.
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osteoporos (benskörhet)
Förekomsten av osteoporos bland potentiella 
im plantatpatienter är hög. Således bedömde en 
who-rapport att nästan 30 procent av postmeno-
pausala kvinnor i usa har osteoporos [5]. I Uge-
skrift for Læger har det nyligen angetts att om-
kring en halv miljon danskar har osteoporos men 
att endast 10–15 procent får behandling för detta 
[6]. Som diagnostiskt kriterium för osteoporos 
används ett värde för benmineraltäthet (»Bone 
Mineral Density« – bmd) som är mindre än 2,5 
standardavvikelser från medelvärdet för unga 
friska kvinnor [5]. bmd mäts normalt i höftregio-
nen, underarmen eller columna lumbalis med 
hjälp av »Dual Energy X-ray Absorptiometry« 
(dexa eller dxa-skanning), men en utveckling av 
metoder på tandläkarpraktiker för identifikation 
av osteoporos är på väg och har nyligen beskri-
vits i den danska tandläkartidningen [7].

Teoretiskt sett borde bensjukdomar som på-
verkar benmassan, bland annat osteoporos, in-
fluera på prognosen för implantatbehandling [8]. 
I systematiska översiktsartiklar har det emel-
lertid varit svårt att påvisa ett sådant samband 
[1]. Ovanstående översiktsartikel innefattade 17 
artiklar med motstridiga resultat om osteoporo-
sens inverkan på implantatprognosen. Artiklarna 
befanns mycket heterogena och alla använde inte 
samma definition av osteoporos. Studierna var 
huvudsakligen retrospektiva och bestod av små 
patientgrupper med olika implantatplacering 
[9–11]. De flesta av dessa patientmässigt mindre 
undersökningar visade inget signifikant samband 
mellan osteoporos och implantatöverlevnad.  

I två senare retrospektiva undersökningar på 
ett stort patientmaterial fann man dock ett sta-
tistiskt signifikant samband mellan osteoporos 
och tidiga implantatförluster [3, 4]. Cooper [12] 
angav i en översiktsartikel att medan implantat 
placerade i ben med relativt tät struktur, till ex-
empel framtill i underkäken, har en god prognos 
också på patienter med obehandlad osteoporos 
behöver detta inte vara fallet i ben med mindre 
tät struktur. Detta överensstämmer med obser-
vationer från flera studier [13, 14].

Många läkemedel påverkar benomsättningen 
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och kan leda till osteoporos [15]. Det är väl känt 
att osteoporos kan induceras av glukokortikoi-
der och prednisoloninducerad osteoporos har 
således använts i många experimentella studier 
[16, 17]. I en icke publicerad studie från Tandlä-
karskolan i Köpenhamn försökte vi att inducera 
osteoporos på kaniner med ovariektomi och 
Prednisolon. Vi konstaterade att enstaka djur 
fick en kraftig avkalkning av lårbenet (figur i) vid 
mycket höga doser. Det är dock inte evidens för 
att kortikosteroidbehandling med normala doser 
är en kontraindikation för implantatbehandling 
[2].

Man har också funnit en förhöjd förlust av bmd 
vid användning av antiepileptisk medicin, anti-
depressiva, antidiabetika, diuretika, magsårsme-
dicin och allmänt använd smärtstillande medicin 
som till exempel paracetamol och ibuprofen i 
större doser och under längre tid [15]. 

Mot bakgrund av detta är det inte kontraindice-
rat att sätta in implantat på patienter med osteo-
poros, men det är viktigt att få klarlagt patienter-
nas medicinska tillstånd och medicinförbrukning 
innan man börjar en implantatbehandling, så att 
patienten kan informeras på bästa möjliga sätt. 

bisfosfonatbehandling
Behandling med bisfosfonat (bf) används för att 
öka bentätheten och benstyrkan vid flera till-
stånd, bland annat osteoporos och myelomatos 
samt benmetastaser från till exempel prosta-
tacancer och bröstcancer. Mekanismen är att 
bf byggs in i benet och hämmar osteoklasterna 
varvid bennedbrytningen hämmas. bf har också 
en rad andra effekter, bland annat påverkan på 
osteoblasterna och en antiangiogenetisk effekt. 
Därför kan man till exempel se en förlängd läk-
ningstid av benalveolen efter en tandextraktion. 
I dag är cirka 58 000 danskar under behandling 
med bf för osteoporos och cirka 2 000 i Dan-

Figur 1. Lårbensskelettet var »mjukt« och böjligt sedan kaninen hade fått stora koncentrationer av 
Prednisolon.

mark är under behandling för olika former av 
skelettcancer och några sällsynta sjukdomar 
[18]. I hela världen antas 190 miljoner människor 
vara i behandling med bf [19]. De gynnsamma 
effekterna av bf-behandling är ökning av be-
nets mineralinnehåll samt ökad styrka, vilket för 
myelomatospatienterna innebär nedsatt risk för 
spontanfrakturer vid sammanfall i ryggen och 
för osteoporospatienterna nedsatt risk för ben-
fraktur vid fall. Hos patienter med skelettcancer 
kan bf bromsa sjukdomens progression i ben-
vävnaden. Osteoporospatienter behandlas oftast 
peroralt (tablettbehandling) med till exempel 
Alendronat, medan cancerpatienter behandlas 
med intravenös (iv) högdosbehandling med po-
tenta bf som Pamidronat och Zoledronat.  

Komplikationer till bf-behandling omfattar 
bland annat osteonekroser i käkarna (engelsk 
förkortning: bronj), som visar sig vid blottlägg-
ning av benet i antingen mandibeln (2/3) eller 
maxillan (1/3). Två tredjedelar av bronj uppstår 
efter ett oralkirurgiskt ingrepp, som tandextrak-
tion, där alveolen efteråt inte vill läka (figur ii), 
medan en tredjedel uppstår spontant. I sam-
manställningar av patienter med bronj utgör 
cancerpatienter i iv högdosbehandling med bf 
cirka 95 procent medan osteoporospatienter i 
tablettbehandling endast står för cirka 5 procent. 
Risken för att bronj ska uppstå beror på en rad 
faktorer och den ökar med bf-dos, bf-preparat 
(Zoledronat är mycket potent), iv-behandling 
jämfört med tablettbehandling, behandlings-
längd (risken ökar efter 2–3 år), tobaksrökning, 

Figur 2. Osteonekros i region 6+ hos 
59-årig kvinna med multipla myelom 
och diabetes mellitus efter extraktion.
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tidigare strålbehandling och steroidbehandling 
samt närvaro av diabetes [20, 21]. 

Flera fallbeskrivningar har påvisat att bronj 
uppstår vid implantatbehandling hos patienter 
i bf-behandling [21]. Det finns emellertid just 
nu mycket liten vetenskaplig evidens för risk 
för bronj och implantatöverlevnad och lyck-
andefrekvens hos patienter i bf-behandling. 
En färsk rapport presenterade en systematisk 
litteraturgenomgång [22]. En prospektiv studie 
följde 25 patienter med och 25 utan bf-tablett-
behandling som hade fått bf i 1–4 år. Det sattes 
in 102 respektive 108 implantat i bf-gruppen och 
kontrollgruppen [23]. Observationsperioden var 
36 månader och det fanns inga fall av bronj. 
Lyckandefrekvensen av implantatinsättningen 
var 100 procent i bf-gruppen och 99,2 i kontroll-
gruppen.

Tre retrospektiva studier av implantatöverlev-
nad hos patienter i bf-tablettbehandling visade 
ingen ökad risk för bronj, och implantatöver-
levnaden var 95–100 procent [24–26]. Kvaliteten 
av undersökningarna var emellertid mindre god, 
varför konklusionerna får tas med förbehåll.

Det finns inga undersökningar över incidensen 
av bronj eller implantatöverlevnad vid intrave-
nös högdosbehandling med bf hos cancerpatien-
ter. En rad fallbeskrivningar och koncensusrap-
porter är eniga om att implantatbehandling är 
kontraindicerat eller måste avrådas vid intrave-
nös bf-behandling med höga doser [22].

Ska patienter i bf-behandling ha en paus i be-
handlingen i samband med implantatbehandling? 
Denna fråga kan inte besvaras mot bakgrund av 
evidens, men några konsensusrapporter rekom-
menderar att man upphör med bf-behandling 
3–6 månader före och 3 månader efter implantat-
insättning [22]. bf upptas i skelettet och har lång 
halveringstid (10 år), och effekten av bf-pausering 
är okänd. En testmetod med påvisning av mäng-
den ctx (en kollagennedbrytningsprodukt) i se-
rum skulle kunna påvisa eventuell ökad risk för 
bronj [21], men det saknas vetenskaplig evidens 
för att testen kan visa ett sådant samband [27].

Mot bakgrund av ovanstående litteratur kan 
man dra slutsatsen att det kan betraktas som en 
säker procedur att sätta in implantat i patienter 
som har varit i bf-tablettbehandling i mindre än 
fem år, när det gäller risk för att utveckla bronj. 
Intag av bf påverkade inte korttidsöverlevnaden 
av implantat (1–4 år).

Implantatbehandling hos patienter i högdos-
behandling med iv bf är kontraindicerat. Det 
är okänt om pausering av bf-behandling före 
implantatinsättning förbättrar prognosen eller 
minskar risken för bronj, men det rekommen-
deras av flera grupper.     

Patienter som är i bf-behandling ska alltid in-
formeras om existerande risk för komplikatio-
ner vid implantatbehandling mot bakgrund av 
utgångssituationen.

   

strålbehandling
Strålbehandling för huvud- eller halscancer har 
en rad kända akuta och kroniska biverkningar. 
De akuta omfattar bland annat strålningsmuko-
sit och candidiasis, medan de kroniska visar sig 
genom spottkörtelpåverkan och efterföljande 
xerostomi, atrofi av munslemhinnor och fibros 
av bindväv och muskler som ofta medför nedsatt 
gapförmåga. Muntorrheten kombinerad med 
besvär med munhygienen medför ökad kari-
esaktivitet. Den allvarligaste komplikationen av 
strålbehandling är osteoradionekros (orn) som 
kan medföra nödvändig resektion av stora delar 
av käken, oftast mandibeln. Osteoradionekrosen 
har många likheter med den bisfosfonatrelate-
rade osteonekrosen. De flesta munhåle- och oro-
farynxcancrar behandlas med strålning i fraktio-
nerade doser på 2 Gy med totalt 66 eller 68 Gy. 
Risken för osteoradionekros ökar vid stråldoser 
över 45 Gy och föreligger således vid så kallad 
»full strålbehandling« på 68 Gy. Risken för orn 
varierar något i olika undersökningar, men anges 
ofta till omkring 6 procent efter extraktioner 
efter strålning [28]. Störst risk för att osteora-
dionekros ska utvecklas finns i molarområdet i 
underkäken, särskilt vid tungcancer och tonsill-
cancer, där stråldosen har varit koncentrerad 
till underkäkens molarregion. Strålbehandling 
många år tidigare är också en riskfaktor.  

Den nedsatta läkningstendensen av ben och 
slemhinna efter strålbehandling för huvud- el-
ler halscancer är av väsentlig betydelse både för 
utfallet av efterföljande dentoalveolära ingrepp 
som tandextraktioner [28] som för implantatbe-
handlingar [2]. Är implantatinsättning indicerad 
bör man därför få fram upplysningar om stråldos 
och strålfält. Dessa riskfaktorer för utveckling 
av osteoradionekros efter strålbehandling bör 
också betraktas som riskfaktorer vid implantat-
behandling i en strålbehandlad käke. 

En rad undersökningar dokumenterar att det 
är nedsatt implantatöverlevnad i strålbehand-
lade käkar samt ökad risk för periimplantit. Moy 
et al [29] fann således en ökad relativ risk för im-
plantatförlust vid strålbehandling på 2,73 jämfört 
med ingen strålbehandling. I samma studie var 
hög ålder (> 60 år), tobaksrökning och diabetes 
kopplat till ökad risk för implantatförlust.

I en nyligen gjord studie av 100 implantat i 100 
patienter fann Karbach et al [30] en prevalens av 
kliniska tecken på periimplantit hos 43 procent 
av strålbehandlade patienter, medan motsvaran-
de procentsats för icke strålbehandlade patienter 
var 26.     

Många patienter får en kombination av strål-
behandling och kirurgi med rekonstruktion av 
borttagen käke (antingen efter osteonekros el-
ler efter avlägsnande av tumörbärande käke). 
Rekonstruktion sker i regel med mikrovaskulär 
kirurgi, till exempel med fibulaben som sätts in 
som ersättning för det saknade mandibelbenet 
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och med fri vaskulär hud-muskellambå. Dessa 
patienter har behov av rehabilitering med im-
plantat i restkäken och i det transplanterade fi-
bulabenet (figur iii a–b).

En undersökning från Österrike visade en 
8-årig överlevnad av implantat i icke-bestrålad 
restkäke på 95 procent, i bestrålad käke på 72 
procent och i transplanterat ben på 54 procent. 
Även om implantatöverlevnaden är lägre i be-
strålad och transplanterad käke är användning 
av implantat ofta väl indicerat, då dessa patien-
ter blir betydligt hjälpta med protetisk rehabili-
tering med hjälp av protetik på implantat [31].      

En engelsk undersökning omfattade 81 pa-
tienter behandlade med bestrålning samt fri 
mikrovaskulär lambå för ossös rekonstruktion 
av mandibeln. Patienterna fick 386 implantat 
insatta 12 månader efter rekonstruktionskirur-
gin. Uppföljningsperioden var 4 år. 73 procent av 
implantaten var i funktion som protesunderstöd. 
15 procent var förlorade, resten inte belastade 
(sleep ers). Implantatförlusten var störst i max-
illa och i transplanterat ben [32]. 

Patienter med följder efter strålbehandling 

Figur 3. (a) Rekonstruerad patient efter resek-
tion av höger sida av mandibeln. (b) Implan-
tatunderstödda kronor på de tre implantaten i 
region 4-, 5- och 6-.

och/eller ossös rekonstruktion efter kirurgi har 
ofta svåra villkor för protetisk rehabilitering. 
Förutom broar eller proteser burna av implantat 
i processus alveolaris kan zygomafixturer med 
fördel användas i en rad fall med svåra protetiska 
förhållanden. 

Hyperbar syrgasbehandling (tryckkammar-
behandling) i syfte att öka blodförsörjningen till 
vävnaderna har använts i samband med implan-
tatbehandling, även om effekten inte är säkert 
evidensbaserad.

Implantat kan mot bakgrund av ovanstående 
sättas in i strålbehandlade käkar samt i rekon-
struerade käkar med fritt mikrovaskulärt ben-
transplantat. Man måste förvänta reducerad 
implantatöverlevnad hos dessa patienter, men 
behandling är ofta väl indicerad som led i reha-
biliteringen av dessa patienter som obehandlade 
har betydliga tuggfunktionella problem och ofta 
problem med att hålla vikten. Implantologi och 
protetik på patienter behandlade för huvud- el-
ler halscancer är svårt och betraktas som specia-
listuppgifter. Patienten bör informeras om den 
ökade risken för implantatförlust.
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kemoterapi
Kemoterapi används för behandling av en rad 
maligna tillstånd (bröstcancer, gastrointestinal 
cancer, leukemi med flera), antingen ensamt eller 
i kombination med kirurgisk cancerbehandling. 
Kemoterapeutika är ämnen som har en dödlig ef-
fekt på cancerceller. Emellertid har kemoterapi 
också inverkan på de friska cellerna, bland annat 
benmärgen, som supprimeras. Benmärgssup-
pression medför leukopeni och trombocytopeni 
varför patienten under behandlingsperioden är 
mycket mottaglig för infektioner och får ökad 
blödningstendens.

Det är dessutom en rad allmänna biverkningar 
av kemoterapi i form av trötthet, illamående, ap-
titlöshet, håravfall med mera beroende på kemo-
behandlingens art, dos och längd. 

Generellt får implantatbehandling betraktas 
som kontraindicerad vid pågående kemoterapi 
och under en period därefter på grund av all-
männa behandlingsbiverkningar inklusive infek-
tionsrisk och blödningsrisk.

När en patient är kliniskt frisk efter kemote-
rapi och blodvärdena har normaliserats (ingen 
leukopeni eller trombocytopeni) kan patienten 
vara kandidat till implantatbehandling.

Det finns inga kontrollerade undersökningar 
över eventuella effekter av kemoterapi på im-
plantatöverlevnaden. En rad fallbeskrivningar 
dokumenterar att lyckad implantatbehandling 
är möjlig hos patienter som genomgått kemote-
rapi [33, 34]. Det är ett generellt antagande att en 
patient som har fått kemoterapi och är fri från 
kemoterapins biverkningar och frisk från can-
cern kan uppfattas som alla andra patienter när 
det gäller implantatbehandling, även om evidens 
saknas.

Implantatbehandling är således kontraindi-
cerad hos patienter under kemoterapeutisk be-
handling. När kemoterapin är avklarad och man 
har försäkrat sig om att benmärgen är normal 
(ingen leukopeni eller trombocytopeni) liksom 
ansvarig onkolog inte finner kontraindikationer 
på grund av cancern, kan patienten genomgå im-
plantatbehandling. 

Det finns inga data som tyder på att det under 
dessa förhållanden skulle vara ökad risk med im-
plantatbehandling.  

antitrombotisk behandling 
Enligt läkemedelsstyrelsens statistik behandlas 
cirka 800 000 danskar med blodtrycksmedel 
och minst hälften bedöms vara i behandling med 
blodförtunnande medicin.

En stor del av de patienter som har behov av 
implantatbehandling intar således blodförtun-
nande medicin. Det kan vara som följd av hyper-
tension eller andra kardiovaskulära sjukdomar. I 
två retrospektiva undersökningar från universi-
tetet i Leuven på ett stort patientmaterial, 2 004 
respektive 283 konsekutivt implantatbehandlade 

patienter, fann man inte något samband mellan 
kardiovaskulära sjukdomar och incidensen av 
misslyckade implantat [3, 4]. Det är däremot klart 
att antitrombotisk behandling kan ha stor bety-
delse för behandlingsförloppet på grund av den 
potentiellt ökade risken för blödning under och 
efter implantatinsättning. Denna risk ska natur-
ligtvis vägas mot livshotande tromboemboliska 
komplikationer, som kan vara en följd av sepone-
ring av antitrombotisk behandling [22, 35, 36].  

En nyligen publicerad översiktsartikel i den 
danska tandläkartidningen har just bedömt be-
hovet av seponering av antitrombotisk behand-
ling i samband med mindre dentoalveolär kirur-
gi, bland annat implantatbehandling [36]. I en 
just avslutad workshop av European Association 
for Osseointegration (eao) undersöktes samma 
förhållande i en systematisk översiktsartikel 
[22]. Det finns också flera konsensusrapporter 
om ämnet från medicinska föreningar [35, 37]. 
Baserat på bland annat randomiserade, kontrol-
lerade undersökningar har samtliga av dessa 
artiklar konkluderat att seponering av oral anti-
koagulerande terapi (oat) inte kan rekommen-
deras vid mindre oralkirurgiska ingrepp [22]. 
Implantatbehandling får i de allra flesta fall rub-
riceras som sådan, varför patienter bör fortsätta 
med antitrombotisk behandling när de genom-
går mindre implantatoperationer. För patien-
ter i behandling med de vanligt förekommande 
trombocytaggregationshämmande preparaten 
som till exempel Hjertemagnyl®, Persantin® och 
Plavix® är »International Normalized Ratio«-
värden (inr) normalt något lägre än 3 eller 3,5 
när det inte finns andra interagerande medicin-
ska preparat eller riskfaktorer närvarande [2]. 
Lokal användning av hemostatiska preparat som 
tranexamsyra [38] och gelatinsvamp, till exem-
pel Spongostan®, oxiderad cellulosasvamp, till 
exempel Surgicel®, kollagensvamp, till exempel 
TissuFleece®, eller kombinationsprodukter, till 
exempel TachoSil®, har visat sig vara effektiva 
för att begränsa blödningar, varför detta kan re-
kommenderas för alla patienter i oat [36]. Vid 
behandling med vitamin K-antagonister som 
till exempel Marevan® och Marcoumar® eller 
andra koagulationshämmande preparat, där 
inr-värdet kan vara större än 3,5, bör detta mä-
tas inom 24 timmar före en implantatinsättning. 
För inr-värden < 3,5 bör oat normalt inte sepo-
neras om implantatinsättningen inte omfattar 
större bentransplantat, öppning av stora slem-
hinnelambåer och där det inte finns risk för os-
teotomipreparation utanför benavgränsningen 
[2, 22]. Om detta är fallet, eller om inr-värdet 
är > 3,5, bör den antitrombotiska behandlingen 
och eventuellt seponering av denna planeras i 
samråd med behandlande läkare i god tid före 
implantatbehandlingen [22]. Större blödningar 
efter implantatbehandling förekommer sällan 
men kan teoretiskt sett leda till obstruktion av 
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luftvägarna, om de uppträder i munbotten [2]. 
Därför bör man vara mycket uppmärksam på 
detta, inte minst på patienter i antitrombotisk 
behandling.  

diabetes (sockersjuka)
Diabetesföreningen i Danmark anger att det 
finns 20 000–25 000 danskar med diabetes 
typ 1 och att gruppen växer kraftigt. Enligt 
hjärtföreningen har upp emot 150 000 män-
niskor i Danmark typ 2-diabetes. Då tre av fyra 
patienter med diabetes typ 2 också vid något 
tillfälle får hjärt-kärlsjukdomar kan detta lik-
som andra följdsjukdomar naturligtvis också 
påverka behandlingsförloppet och resultatet. 
Tre senare systematiska översiktsartiklar [1, 
2, 39] har beskrivit sjukdomens inflytande på 
osseo integration av implantat, och en nyligen 
publicerad översiktsartikel har systematiskt be-
dömt effekten av diabetes på de periimplantära 
förhållandena [40].

För att undersöka osseointegration av implantat 
har det utförts en del djurexperimentella studier 
där man satt in implantat på diabetiska råttor och 
kaniner [39]. De flesta av dessa studier visade att 
osseointegration skedde, men att den kvantitativa 
och kvalitativa benläkningen i diabetiska djur var 
sämre än på djur utan diabetes [1, 39]. 

Vad de kliniska undersökningarna anbelangar 
är det motstridiga upplysningar. Den patientmäs-
sigt mest omfattande studien var retrospektiv. 
Den indikerade en statistisk signifikant ökning 
av den relativa risken för implantatförlust hos 
patienter med diabetes [29]. I motsats till denna 
studie visade den enda studien med en match-
ande kontrollgrupp inte någon ökad risk för im-
plantatförlust hos patienter med diabetes [41]. 
Detta överensstämmer med en annan prospektiv 
studie [42] och en större retrospektiv studie [3].

Flera studier rekommenderar att man noggrant 
undersöker hur välkontrollerad patientens sock-
ersjuka är, att man använder klorhexidinskölj-
ningar postoperativt och profylaktisk antibiotisk 
behandling i samband med implantatinsätt-
ningen [2, 43]. En nyligen publicerad prospektiv 
undersökning av 20 personer med diabetes som 
behandlades med implantat visade således ett 
tydligt samband mellan blodets glukosnivå och 
stabiliteten av insatta implantat [44]. 

Översiktsartiklarna slår fast att det inte är evi-
dens för att diabetes är en kontraindikation för 
implantatinsättning, om sockersjukan är välkon-
trollerad [1, 2, 39]. Detta stöds också av en senare 
prospektiv undersökning av 45 patienter med ett 
genomsnittsvärde i blodet på 7,2 procent gluko-
sylerat hemoglobin (HbA1c) i perioden omkring 
implantatinsättningen. Denna patientgrupp för-
lorade inte fler implantat med konventionell och 
avancerad implantatterapi än en matchande kon-
trollgrupp [45]. Implantatplaceringen kan dock 
ha en viss betydelse. Det visar en ny prospektiv 

studie på 32 patienter med diabetes som fann 
ett signifikant samband mellan HbA1c-värdet 
och implantatets stabilitet under läkningen [44]. 
Samma studie angav en ökad risk för periimplan-
tit. Detta indikeras också i en retrospektiv tvär-
snittsundersökning där patienter med diabetes 
visade en signifikant ökad risk för att utveckla pe-
riimplantit jämfört med personer utan diabetes 
[46]. Undersökningen omfattade 212 brasilianare 
som rehabiliterades med implantat för i genom-
snitt 3,5 år sedan. De 29 patienterna med diagno-
sen diabetes hade en prevalens av periimplantit 
på 24,1 procent medan endast 6,6 procent av pa-
tienterna utan diabetes hade periimplantit [46]. 
Man kan således omvänt anföra att det saknas 
evidens för att patienter med diabetes får en lika 
god långtidsprognos för implantat som patienter 
utan diabetes [40]. Detta är dock också ett områ-
de där det saknas välkontrollerade, prospektiva 
undersökningar.

andra sjukdomar och syndrom
I dessa systematiska översiktsartiklar [1, 2] har 
man inte funnit egentliga kontrollerade studier 
om tillstånd som sklerodermi, Parkinsons sjuk-
dom, Sjögrens syndrom, hiv, pemfigus vulgaris, 
Crohns sjukdom eller immunosuppressiv be-
handling efter organtransplantation. Det finns 
dock några artiklar om dessa tillstånd i form av 
fallrapporter och fallserier. 

Efter tryckningen av ovannämnda översikts-
artiklar har två retrospektiva undersökningar 
publicerats med mycket stort patientmaterial 
på 2 004 respektive 283 konsekutivt implantat-
behandlade patienter med totalt 7 666 implan-
tatinsättningar. Materialet analyserades i syfte 
att bedöma lokala och systemiska faktorers in-
flytande på incidensen av tidiga implantatfel. 
Undersökningen bedömde prevalensen av tidiga 
implantatfel vid medicinska tillstånd som hyper-
tension, antitrombotisk behandling, osteoporos, 
hypotyreoidism, hypertyreoidism, diabetes typ 
I och II, Crohns sjukdom, gastriska problem, 
reumatoid artrit, radikal hysterektomi, radiote-
rapi, hyperkolesterolemi, steroid medicinering, 
antidepressiv medicinering, rökning samt andra 
mera lokala faktorer [3, 4]. Vid regressionsanaly-
ser befanns att Crohns sjukdom och osteoporos 
var de två tillstånd där patienterna visade signi-
fikant sämst osseointegration.

Angående hypotyreoidism har det genom-
förts en kontrollerad retrospektiv undersökning 
i Kanada som inte visade någon skillnad i im-
plantatöverlevnad för 27 patienter i medicinsk 
behandling för hypotyreoidism jämfört med en 
matchande kontrollgrupp utan hypotyreoidism 
[41].

Ett annat område där det saknas kliniska un-
dersökningar är patienter med Sjögrens syn-
drom. Denna patientgrupp kan ofta hjälpas med 
implantatbehandling, då de ofta har svårt att an-

»Vid regres-
sionsanaly-
ser befanns 
att Crohns 
sjukdom och 
osteoporos 
var de två 
tillstånd där 
patienterna 
visade signi-
fikant sämst 
osseointegra-
tion.«
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vända avtagbara proteser. En undersökning från 
tandläkarskolan i Århus på åtta tandlösa patien-
ter med Sjögrens syndrom visade också hur den 
patientrapporterade tillfredsställelsen blev klart 
högre med implantatunderstödda rekonstruk-
tioner. Sju av patienterna hade också diagnosen 
reumatoid artrit och en sklerodermi [47]. Fre-
kvensen av förlorade implantat under det första 
året var i denna lilla grupp större (16 procent) än 
normalt. Detta bör dock inte avhålla tandläkare 
från att föreslå patienter med Sjögrens syndrom 
implantatbehandling eftersom det finns fall med 
goda resultat [48, 49] och då en behandling all-
tid ska bedömas i förhållande till andra möjliga 
behandlingar. De två författarna av denna artikel 
har också goda erfarenheter med behandling av 
patienter med Sjögrens syndrom med implan-
tatunderstödda rekonstruktioner. Liksom för de 
flesta andra av ovanstående medicinska tillstånd 
saknas välkontrollerade, prospektiva studier på 
området.

sammanfattning
n	 Implantatbehandling på patienter med osteo-

poros kan göras om det inte finns medicinskt 
komprometterande faktorer. Det finns studier 
som indikerar att implantatprognosen är säm-
re i vissa käkregioner på patienter med osteo-
poros, men evidensen är svag.

n	 Patienter som har varit i behandling med per-
oral bisfosfonat (bf) i mindre än fem år kan be-
handlas med implantat och prognosen är god.

n	 Implantatbehandling på patienter i intravenös 
högdosbehandling med bf är kontraindicerat. 
Det saknas evidens för om pausering av bf-be-
handling före implantatinsättning förbättrar 
prognosen eller minskar risken för osteonek-
ros.

n	 Implantat insatta i strålbehandlade eller re-
konstruerade käkar är ofta indicerat, men man 
måste förvänta reducerad implantatöverlev-
nad jämfört med icke bestrålade käkar. 

n	 Implantatbehandling på patienter som är 
strålbehandlade för huvud- eller halscancer är 
en specialistuppgift.

n	 Implantatbehandling är kontraindicerad i sam-
band med pågående kemoterapi. När patienten 
är fri från kemoterapins biverkningar och frisk 
från cancern kan implantatbehandling påbör-
jas.

n	 Seponering av antitrombotisk behandling är 
inte standard vid mindre implantatbehand-

lingar. Om större bentransplantationer ska 
göras, öppning av stora slemhinnelambåer, om 
det finns risk för preparation utanför benav-
gränsningen eller om inr-värdet är > 3,5 bör 
den antitrombotiska behandlingen och even-
tuellt seponering av denna planeras i samråd 
med den behandlande läkaren.

n	 Implantatbehandling kan göras på patienter 
med välkontrollerad diabetes, men det har rap-
porterats en ökad förekomst av periimplantit 
hos denna patientgrupp jämfört med patienter 
utan diabetes.

n	 Det saknas evidens för hur en rad medicinska 
tillstånd påverkar läkningen och långtidsprog-
nosen vid implantatbehandling. 

english summary
Implant treatment in the medically compromised 
patient 
Klaus Gotfredsen and Morten Schiødt
Tandläkartidningen 2010; 102 (1): 90–7

The literature contains numerous observations 
on the significance of systemic disorders and 
medication as a contraindication for implant 
treat ment. However, the evidence of implant 
efficacy in medically compromised patients is 
quite sparse.

The aim of the review was to describe selected 
systemic disorders and medications, which may 
influence the implant treatment and to suggest 
clinical recommendations. 

The present review was based on recently pub-
lished systematic reviews and studies evaluating 
implant treatment in the medically compro mised 
patient. 

Although there is no evidence that osteopo-
rosis is a contraindication to implant treatment, 
there is evidence that high doses bisphospho-
nate therapy may be a contraindication. Patients 
in anticoagulation therapy with high inr-value 
should not have implant therapy before adjust-
ment. Implant treatment of patients in chemo- or 
radiotherapy is contraindicated, and they should 
afterwards only be rehabilitated with implants 
by specialists. Patients should be informed that 
the implant failure rate is increased. There is no 
evidence that diabetes mellitus is a contraindica-
tion to implant treatment, but patient with dia-
betes seems to be more prone to develop peri-
implantitis than patients without diabetes. 

»Det saknas 
evidens för 
hur en rad 
medicinska 
tillstånd på-
verkar läk-
ningen och 
långtids-
prognosen 
vid implan-
tatbehand-
ling. «

www.tandlakartidningen.se

Artikeln är översatt 
från danska av Nordisk 
Oversættergruppe, 
Köpenhamn.
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