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VETENSKAP & KLINIK Stig Karlsson

Titan och titanlegeringar har under lång tid an-
vänts som orala implantat och karaktäriseras av 
goda mekaniska egenskaper och god biokompa-
tibilitet. Detta är väl dokumenterat i laboratorie-
försök med celler i kultur, djurförsök och omfat-
tande kliniska studier på människa under relativt 
lång tid, snart 40 år  [1]. 

Keramer har sedan länge ansetts vara mycket 
biokompatibla, men ha mindre goda fysikaliska 
egenskaper som bristande brott- och draghåll-
fasthet.

Keramiska orala implantat baserade på alumi-
niumoxid har tidigare funnits på marknaden, 
men deras mindre goda mekaniska egenskaper 
gav upphov till ett stort antal fixturfrakturer och 
andra misslyckanden efter relativt kort tid
[2, 3]. Under senare år har dock keramiska mate-
rial med tillfredsställande fysikaliska egenska-
per, baserade på zirkoniumdioxid (ZrO2), utveck-
lats. I    dag ökar användningen av det som i 
medicinska sammanhang benämns zirkonium-
keramer och som oftast består av yttriumstabili-
serad (Y2O3) zirkoniumdioxid (ZrO2) med innehåll 
av hafniumoxid (HfO2). Utgångsmaterialet är me-
tallen zirkonium.

Inom odontologin har zirkoniumkeramerna 
primärt fått sin användning som förstärkande 
skelett till helkeramiska kronor och broar.  Inom 
ortopedin finns en mindre utbredd användning 
vid ersättning av höftledskulor varvid sprickbild-
ningar och frakturer noterats [4]. 

FRÅGA
Är den fysikaliska hållfastheten tillräcklig?
SVAR Ja, teoretiskt sett så är den det. Erfarenheten 
med tidigare orala implantat baserade på alumi-
niumoxid är dålig, men zirkonium ger andra för-
utsättningar. Det är ännu oklart vad som sker 
med detta keramiska material över tid. Vid be-
lastning sker en fasomvandling i materialet, men 

vetenskapliga och kliniska studier saknas helt 
som beskriver vilka konsekvenser denna process 
kan få för prognosen.

FRÅGA
Hur är det med osseointegrationen?
SVAR Ett fåtal djurexperimentella studier finns 
publicerade [5–8]. De konkluderar att zirkon-
iumimplantat osseointegrerar och är stabila i 
samma utsträckning som titanimplantat vid stu-
dier på kanin och apa. Vetenskapliga eller andra 
studier som redovisar resultat och prognos efter 
behandling av patienter med orala zirkonium-
dioxidimplantat saknas helt.

FRÅGA 
Vad är den hypotetiska vinsten jämfört med titan?
SVAR I dagsläget är det svårt att se några omedel-
bara vinster eller fördelar jämfört med titan. En 
möjlig indikation skulle kunna vara patienter 
med konstaterad överkänslighetsreaktion mot 
titan, vilket är ett mycket sällsynt tillstånd. 

FRÅGA 
Kan zirkoniumdioxidimplantat vara ett alternativ
för de patienter som önskar ”metallfri behandling”?
SVAR I dagsläget finns ingen evidensbaserad stu-
die som säger att titan skulle ge några avvikande 
biologiska reaktioner. Ursprunget till zirkonium-
dioxid är metallen zirkonium och ur den aspek-
ten inget bättre alternativ jämfört med titan.

FRÅGA 
Finns det godkända (CE-märkta) zirkoniumdioxid-
implantat på marknaden?
SVAR Ja, det finns ett fabrikat på den europeiska 
marknaden, Z-zirkon. Det bör dock observeras 
att detta implantat i sin helhet saknar klinisk och 
vetenskaplig dokumentation. Den svenska Soci-
alstyrelsen anser att den kliniska användningen 
av detta implantat icke är i överensstämmelse 
med vetenskap och beprövad erfarenhet så länge 
dokumentation och kontrollerade studier saknas 
i sin helhet.

SAMMANFATTNING OCH KONKLUSION
Sammanfattningsvis är kunskapen mycket be-
gränsad och i en FDI-rapport om dentala implan-
tat slår Jokstad och medarbetare fast att [9]:

Dagsläget för keramiska 
zirkonium-dioxidimplantat

FRÅGA NIOM I dag kan inte behandling 
med orala keramiska zirkonium-dioxid-
implantat anses bygga på vetenskap och 
beprövad erfarenhet. Det fi nns därför 
ett behov av vetenskapliga studier inom 
området.
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VETENSKAP & KLINIK Keramiska implantat

”Dental implants made from any other mate-
rial should not be used if the manufacturer can-
not demonstrate scientifically sound evidence of 
an at least equivalent clinical record compared to 
titanium-based implants.”

Tillgängliga data antyder att dentala biomate-
rial och orala implantat baserade på ZrO2 kan ha 
en framtida utvecklingspotential. Det krävs dock 
ytterligare vetenskapliga studier, såväl in vitro 
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som in vivo, och kontrollerade kliniska studier 
för att kunna rekommendera att materialgrup-
pen används till orala implantat.

I dag kan inte behandling med orala ZrO2-base-
rade implantat anses bygga på vetenskap och be-
prövad erfarenhet. Det finns därför ett framtida 
behov av vetenskapliga studier inom detta äm-
nesområde.

Idag är kompositmaterialen så utvecklade, att Du med rätt
teknik kan göra fantastiska estetiska och kosmetiska terapier.
Vi erbjuder en Hands-on kurs, där Du under ledning tränar
att göra en kompositfasad eller en klass IV fyllning på en
fronttand.
Under kursen får du en teoretisk genomgång under
ca 1 timme och en praktisk del med Hands-On i 3 timmar!
Vi har allt du behöver på plats! Material, härdlampor,
vinkelstycken och lågvarvsmotorer finns för alla deltagare.
Kursen som tar 4 timmar, ger massor av tips och råd till
förbättrad kompositteknik.

»Vad du inte visste om kompositer!«
Hands-On med tandläkare Barbro Berg, Halmstad

KURS 1:  Torsdag 26 oktober 13.00–17.00
KURS 2:  Fredag 27 oktober 09.00–13.00

PLATS: Älvsjö, Stockholm, i samband med Riksstämman
ANTAL DELTAGARE: minst 15 max 40
MÅLGRUPP: tandläkare som vill göra ännu bättre kompositjobb
KOSTNAD: 3.850:- inkl kursmaterial, moms tillkommer
ANMÄLAN: senast 16 oktober till DentMan AB 08-25 10 75 eller via dentman@dentman.se
meddela önskad kurs 1 eller 2
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tlt0609s66_67_niom.indd   Avs1:67tlt0609s66_67_niom.indd   Avs1:67 06-08-03   12.10.2606-08-03   12.10.26


