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Dentala implantat har de senaste årtiondena bli-
vit ett alternativ för att ersätta förlorade tänder 
som dramatiskt ändrat behandlingen för partiellt 
och helt tandlösa individer. En ökande andel av 
den vuxna befolkningen är numera försedd med 
implantatförankrad protetik. Med implantatbe-
handling introducerades en ny terminologi där 
man talar om »survival rate« och »success rate«.

Survival rate innebär att implantatet finns kvar 
i munnen trots att det kanske inte används i su-
prakonstruktionen eller att stora mängder ben 
förlorats runt det. Survival rates på 90–95 pro-
cent har rapporterats i långtidsuppföljningar på 
5–10 år. Ett implantat som ska anses lyckat (suc-
cess) ska inte bara vara i funktion. Det ska dess-
utom inte uppvisa mobilitet eller radiolucens 
runt implantatet och den årliga benförlusten bör 
efter det första året ligga på >0,2 mm. Det får inte 
heller förekomma smärta, infektion eller para- 
estesi. 

Uppföljande röntgenbilder behövs för att kun-
na avgöra om det finns en pågående bennivåför-
ändring. Studier på Brånemarksystemet har visat 
att det sker en benresorption på 0,9–1,6 mm un-
der det första året efter distansoperation i helt 
tandlösa käkar. En fortsatt resorption på 0,05–
0,13 mm per år har rapporterats. I partiellt tand-

lösa käkar sker en benförlust på 0,5 mm det första 
året och en benförlust på 0,7 mm efter 10 år har 
rapporterats.

Benförlusten är individuell och kan variera 
från ingen förlust alls till stor benförlust runt im-
plantaten. Den marginala benförändringen un-
der det första året har förklarats av remodelle-
ring, adaptation, kirurgiskt trauma och belast- 
ning. Trots att fördelaktiga långtidsresultat av 
implantatbehandling rapporterats förekommer 
biologiska komplikationer som kan vara tidiga 
(innan osseointegration) eller sena (efter osseo-
integration) och kan leda till förlust av implanta-
tet både före och efter belastning.

faktorer vid implantatkomplikationer
Faktorer som relateras till implantatkomplika-
tioner kan delas in i endogena (systemiska eller 
lokala) och exogena (operatör- och biomaterial-
relaterade). Kirurgiskt trauma, infektion, över-
belastning och vissa lokala och systemiska fakto-
rer har relaterats till implantatförlust. Förlust 
innan belastning har rapporterats till 0,8–7,5 pro-
cent och sena förluster till 2,1–11,3 procent.

Mukosit och peri-implantit
Mukosit är en reversibel inflammation runt im-
plantatet utan förlust av ben medan peri-implan-
tit är en irreversibel inflammation i kombination 
med benförlust. Hittills har endast ett fåtal stu-
dier inkluderat data om infektioner runt implan-
tat, vilket troligen lett till att denna komplikation 
underskattats.

Det är möjligt att vissa infektioner runt im-
plantat utvecklas långsamt och att peri-implantit 
blir en vanlig komplikation vid implantatbe-
handling när ytterligare patienter har haft sina 
implantat en längre tid (>10 år). 

Peri-implantit kan, om den inte behandlas, 
leda till total disintegrering av implantatet och 
därmed implantatförlust. Prevalensen för peri-
implantit har rapporterats till 0–14,4 procent. 
Den stora variationen beror troligen delvis på 
skillnader när det gäller definition av lesioner 
och uppföljningstid.

Kliniska tecken på peri-implantit är fördjupad 
ficka i kombination med blödning och/eller var 
vid sondering, svullnad samt rodnad. Röntgen-
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ologiskt syns ofta en kraterformad destruktion 
runt implantatet. Ansamling av mikroorganis-
mer runt implantatet är en viktig etiologisk fak-
tor (figur 1). Studier har visat att patienter med 
dålig munhygien har mer benförlust runt sina 
implantat. En patologisk mikroflora kan då bil-
das runt implantatet redan efter några veckor. 
Mikroorganismer kan smitta över till implantat 
från tänder. Fickorna runt tänderna fungerar 
som reservoarer för bakterier och kan kolonisera 
implantat. Mikrofloran runt tänder och implan-
tat är densamma men man har funnit enterobac-
teria, enterokocker och S. Aureos (bilden) runt 
implantat; bakterier som oftast inte hittas runt 
tänder.

Rökning
Rökning har beskrivits vara en riskfaktor för 
sämre läkning vid implantatinstallation och för-
knippas också med implantatförlust. En ökad 
risk med en faktor på 2,5 har rapporterats. Vidare 
rapporterades implantatförlusten vara 15–16,6 
procent hos rökare jämfört med 3,6–6,9 procent 
bland icke-rökare. Rökare som behandlats för 
peri-implantit uppvisar sämre resultat.

Parodontit, diabetes
Patienter som förlorat tänder på grund av par-
odontit hade lägre survival rates. Vidare har pa-
tienter med en historia av parodontit mer ben-
förlust runt sina implantat och löper större risk 
att få peri-implantit. Diabetes har också kopplats 
till peri-implantit. Bevisen för att systemiska 
sjukdomar skulle påverka resultatet av implan-
tatbehandling är dock låg.

  
osäkerhet kring behandling
Det finns begränsad information om hur peri-
implantit ska behandlas och stor osäkerhet råder 

om hur man ska gå till väga. Djurstudier har visat 
att det går att få re-osseointegration på tidigare 
infekterad implantatyta och att det går att rege-
nerera ben i experimentellt framkallade defekter 
runt implantat. Olika regenerativa metoder i 
form av bentransplantat, benersättningsmedel 
och membran eller en kombination av dessa har 
testats med gott resultat. När det gäller behand-
ling av peri-implantit på människa finns det be-
gränsad information. Emellertid har utfyllnad av 
bendefekter runt implantat i kombination med 
friska kliniska tecken rapporterats vid använ-
dandet av olika metoder (icke-kirurgisk eller ki-
rurgisk oftast i kombination med antibiotika).

syfte
Syftet med avhandlingen var att studera preva-
lensen av implantatförluster samt förekomst av 
lesioner runt implantaten i en grupp patienter 
som fått Brånemarkimplantat installerade för 9–
14 år sedan samt att relatera dessa komplikatio-
ner till patient- och implantatspecifika faktorer. 
En översikt av behandling av infektioner runt im-
plantat gjordes för att presentera den informa-
tion som fanns. Vidare utvärderades olika kirur-
giska behandlingsmodeller för peri-implantit.

Sex delarbeten
Avhandlingen består av sex delarbeten. Studie 
i–iii beskriver utfallet hos en grupp patienter 
som fick sina implantat (Brånemark, Nobel Bio-
care) mellan januari 1988 och december 1992. 
Protetiken gjordes på avdelningen för protetik 
vid folktandvården i Kristianstad.

När patienterna fått sin suprakonstruktion 
skickades de tillbaka till sin ordinarie tandläkare. 
Efter 1 respektive 5 år kallades de till protetik- 
avdelningen för uppföljande klinisk och rönt- 
genologisk kontroll. Mellan januari 2000 och 
december 2002 kallades de för en klinisk och 
röntgenologisk undersökning. Denna slutliga 
kontroll genomfördes efter 9–14 år.

Undersökningen bestod av en uppdatering av 
den medicinska och orala historien. Följande pa-
rametrar inkluderades; ålder, kön, tandlöshet, 
skolår, antal tandvårdsbesök sedan suprastruk-
turen var på plats, rökvanor, medicinsk historia, 
antal mediciner, implantatålder, antal installera-
de implantat, implantatposition, keratiniserad 
mukosa mätt i mm buckalt om implantatet, fick-
djup, blödning, var, plackindex, andelen tänder 
med benförlust ≥4mm från emalj-cementgrän-
sen innan extraktion eller kvarvarande vid im-
plantatinstallation samt antal icke benstödda 
gängor och implantatförlust.

Av totalt 294 patienter accepterade 218 (74 %) 
med 1 057 installerade implantat att delta i stu-
dien. 22 patienter hade avlidit och 54 patienter 
ville eller kunde inte delta. För bortfallspatien-
terna fanns kontrollröntgen på 40 vid 5 år. 

Figur 1. Ansamling av mikroorganismer runt implan-
tatet är en viktig etiologisk faktor.
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Delarbete I
I delarbete i studerades utfallet av implantatbe-
handling efter 9–14 år samt sambandet mellan 
implantatförlust och olika faktorer. Antal im-
plantatförluster och tidpunkt vid förlust regi-
strerades. Implantatförlusterna delades upp i ti-
dig (förlust innan suprakonstruktionen är på 
plats), 1 år (förlust under första året med supra-
konstruktionen på plats) och sen (förlust efter 1:a 
året). Faktorer som kunde relateras till förlust av 
implantat utvärderades.

Studien visade att efter 9–14 år finns de flesta 
implantaten kvar i munnen (95,7 %). Patienter 
som förlorat ett implantat förlorar ofta fler. Im-
plantatförlust är relaterat till förekomst av par-
odontit (röntgenologisk benförlust ≥4 mm på 
>30 % av kvarvarande tänder).

Två faktorer som hade tendens till prognostisk 
effekt var rökning och antal skolår. Det var skill-
nad mellan studiegruppen och bortfallsgruppen 
när implantatförlust >1–5 år jämfördes. 0,3 pro-
cent implantat hos 0,9 procent av studiepatien-
terna förlorade implantat under denna tidspe-
riod jämfört med 11,1 procent av bortfallspatien- 
terna som förlorade 4,5 procent implantat.

Delarbete II
I delarbete ii studerades prevalensen av lesioner 
runt implantat. Fickdjup, blödning vid sonde-
ring, var och antalet icke benstödda gängor på 
röntgen registrerades. Röntgenbilder tagna vid 
1-årskontrollen jämfördes med röntgenbilder 
tagna efter 9–14 år. Förekomst av olika lesioner 
registrerades. 42 procent av implantaten hade 
ingen benförlust under studietiden men blöd-
ning vid sondering. Hos 14,9 procent av patien-
terna förekom en benförlust på 3–4 gängor (1,8–
2,4 mm) och 7,9 procent av patienterna hade en 
benförlust på ≥5 gängor (3,0 mm).

Om peri-implantit definieras som benförlust 
≥3 gängor (minst 1,8 mm benförlust) i kombina-
tion med blödning eller var efter första året i be-
lastning fick 16 procent  av patienterna och 6,6 
procent av implantaten diagnosen.

I samtliga fall som diagnostiserades med peri-
implantit fanns bennivån vid eller nedanför 3:e 
gängan (bennivån minst 3.1 mm nedanför im-
plantatskuldran). 7,7 procent av implantaten 
hade en progressiv benförlust under tidsperio-
den. I 1,1 procent av implantaten var förlusten 
inte kombinerad med blödning. Vid 10,7 procent 
av implantaten kunde en benvinst registreras.

Delarbete III
I delarbete iii studeras faktorer som kan relate-
ras till lesioner runt implantat. Faktorerna testa-
des i regressionsanalys både univariat och multi-
variat.

Mukosit definierades som fickdjup ≥4 mm och 
blödning vid sondering. Peri-implantit definiera-

des som benförlust ≥3 gängor jämfört med 1-års 
kontrollröntgen och blödning vid sondering eller 
var.

Förklarande faktorer för mukosit var på im-
plantatnivå närvaro av keratiniserad mukosa och 
plack. På patientnivå förklarades mukosit av rök-
ning. Vid användandet av implantatet som statis-
tisk enhet förklaras en bennivå på ≥3 gängor (1,8 
mm) av förekomst av keratiniserad mukosa och 
var. På patientnivå förklaras en bennivå på ≥3 
gängor (1,8 mm) av en historia av rökning. Fakto-
rer som relaterades till peri-implantit var på pa-
tientnivå en historia av parodontit och rökning. 

Delarbete IV
I delarbete iv gjordes en översikt av vad som var 
publicerat på pubmed fram till 2002 om behand-
ling av infektioner runt implantat. Engelska och 
tyska arbeten inkluderades. Djurstudier har visat 
att re-osseointegration är möjlig. Majoriteten av 
studierna om behandling av peri-implantit på 
människa är fallstudier. Rapporterna visar att det 
är möjligt att reducera den submukosala infek-
tionen under en kortare tid. Vidare indikerar de 
att regenerativa procedurer i benfickor kan re-
sultera i nytt ben. 

Delarbete V
I studie v jämförs två regenerativa kirurgiska 
modeller för behandling av peri-implantit. Stu-
dien är en prospektiv kohortstudie som inklude-
rar 36 patienter och 65 implantat och som utvär-
derar användandet av benersättningsmedel med 
eller utan resorberbart membran vid behandling 
av peri-implantit. 17 patienter ingick i den grupp 
som fick kombinationen och 19 patienter ingick i 
den grupp som endast fick benersättningsme-
del.

Initialt togs standardiserade röntgenbilder. Pa-
tienterna föreskrevs antibiotika i 10 dagar med 
början dagen innan operationen (Amoxicillin i 
kombination med Flagyl alternativt Dalacin). Su-
prakonstruktionen avlägsnades och fickdjup, 
fästenivå samt blödning/var registrerades. Efter 
anestesi fälldes lambåer upp. Distanserna avlägs-
nades, rengjordes och autoklaverades. Granula-
tionsvävnad och eventuell tandsten avlägsnades 
runt implantatet, som sedan tvättades med 3% 
väteperoxid och koksalt. Bendefekten fylldes 
med benersättningsmedel (Algipore®) och i den 
första gruppen träddes ett resorberbart mem-
bran (OsseoQuest®) över implantatet för att täcka 
defekten. Distanserna sattes åter på plats, lambå-
erna suturerades och suprakonstruktionen skru-
vades på. Efter två veckor togs suturerna och 
patienterna gick i ett strikt stödbehandlingspro-
gram. Efter ett år togs nya röntgenbilder, supra-
konstruktionen skruvades åter av och nya kli-
niska registreringar gjordes. Röntgenbilderna 
kodades och granskades av röntgenolog.



53

VETENSKAP & KLINIK Implantatöverlevnad

tandläkartidningen årg 100 nr 3 2008

DELARBETEN
I. Roos-Jansåker A-M, Lindahl 

C, Renvert H, Renvert S. 
Nine-to fourteen-year 
follow-up of implant treat-
ment. Part I: implant loss 
and associations to various 
factors. J Clin Periodontol 
2006; 33: 283–9.

II. Roos-Jansåker A-M, Lindahl 
C, Renvert H, Renvert S. 
Nine-to fourteen-year 

follow-up of implant treat-
ment. Part II: presence of 
peri-implant lesions. 
J Clin Periodontol 2006; 
33: 290–5.

III. Roos-Jansåker A-M, Renvert 
H, Lindahl C, Renvert S. 
Nine-to fourteen-year 
follow-up of implant treat-
ment. Part III: factors 
associated with peri-implant 
lesions. J Clin Periodontol 

2006; 33: 296–301.
IV. Roos-Jansåker A-M, Renvert 

S, Egelberg J. Treatment of 
peri-implant infections: a 
literature review. J Clin 
Periodontol 2003; 30: 
467–85.

V. Roos-Jansåker A-M, Renvert 
H, Lindahl C, Renvert S. 
Surgical treatment of peri-
implantitis using a bone 
substitute with or without a 

resorbable membrane: a 
prospective cohort study. J 
Clin Periodontol 2007; 34: 
625–32.

VI. Roos-Jansåker A-M, Renvert 
H, Lindahl C, Renvert S. 
Submerged healing follow-
ing surgical treatment of 
peri-implantitis: a case 
series. J Clin Periodontol 
2007; 34: 723–7.

Studien resulterade i jämförbara kliniska och 
röntgenologiska förbättringar. 78 procent av im-
plantaten i grupp i och 75 procent i grupp ii blöd-
de inte vid sondering efter ett år. Fickdjups- 
reduktionen var cirka 3 mm, fästevinsten 1,6–1,8 
mm, retraktionen cirka 1,5 mm och defektfyllna-
den 1,5 mm. Figur 2 a och b visar röntgen initialt 
och efter ett år i ett fall från grupp i. Det var ing-
en signifikant skillnad mellan grupperna. Trots 
att en god lambåslutning åstadkoms fanns mjuk-
vävnadskratrar vid suturtagningen i majoriteten 
av fallen. När membran användes exponerades 
det i 43,8 procent av fallen.

Delarbete VI

I studie vi testas en regenerativ kirurgisk be-
handlingsmodell med täckt läkning. Studien  är 
en fallstudie med 12 patienter och 16 implantat 
med peri-implantit. Metoden är densamma som 
i studie iv (grupp i) men skillnaden är att distan-
sen inte skruvas på plats utan en täckskruv skru-
vas på och lambån sutureras över implantatet. 
Efter 6 månader skruvas suprakonstruktionen av 

och en mindre operation möjliggör att distansen 
åter sätts på plats (figur 3). Vid 1-årskontrollen 
fanns inte blödning vid 87,5 procent av implanta-
ten. Vidare registrerades en fickdjupsreduktion 
på 4,2 mm och en defekt fyllnad på 2,3 mm. 81 
procent av implantaten hade en defektfyllnad på 
≥2 gängor (1,2 mm). Figur 4 a och b visar röntgen 
initialt och efter 1 år. 

 

konklusion
n En historia av parodontit kan relateras till fix-
turförlust (delarbete i).
n Peri-implantit är en vanlig klinisk företeelse ef-
ter 9–14 år utan systematisk stödbehandling (del-
arbete ii).
n Individer som röker och har en historia av par-
odontit löper större risk att få lesioner runt sina 
implantat (delarbete iii).
n Osäkerhet kvarstår hur peri-implantit ska be-
handlas (delarbete iv).
n Det är möjligt att få kliniska och röntgenolo-
giska förbättringar vid behandling av peri-im-
plantit vid användandet av ett benersättnings-
medel med eller utan kombination av ett 
resorberbart membran (delarbete v).
n Täckt läkning i kombination med benersätt-
ningsmedel och resorberbart membran ger kli-
niska och röntgenologiska förbättringar vid be-
handling av peri-implantit (delarbete vi).

Figur 4 a & b. Röntgen initialt och efter ett år.

Figur 3. Im-
plantat regio 21 
täckt, läkning 
efter sex 
månader.

Figur 2 a & b. Röntgen initialt och efter ett år.
a b
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Ann-Marie Roos-Jansåker som är parodontolog i 
Kristianstad kan numera också titulera sig odon-
tologie doktor. Avhandlingen handlar om före-
komst och behandling av peri-implantit.

Under lång tid förnekade ledande företrädare 
inom implantatvärlden att peri-implantit över 
huvud taget förekommer. I dag pendlar förstå-
sig-påarna mellan en uppfattning om att det är 
ett mycket sporadiskt och begränsat problem, 
till att vi sitter på en krutdurk av kommande 
problem; alla implantatpatienter kan utgöra po-
tentiella peri-implantitproblem. Som så ofta an-
nars kanske sanningen ligger någonstans mitt 
emellan dessa ytterligheter. Avhandlingen pekar 
dock på ett problem av större omfattning än vad 
många kanske anar och att de olika  behandlings-
alternativ som här prövas inte leder till entydigt 
framgångsrika resultat.

Den kirurgiska och protetiska delen av implan-
tatbehandlingen har skett på specialistkliniker i 
Kristianstad medan remitterande tandläkare har 
haft ansvar för fortsatt uppföljning och stödbe-
handling. Sammantaget tycker jag att detta är 
en av avhandlingens många styrkor; att arbetet 
inte har genomförts på en universitetsklinik och 
att allmäntandvården på olika sätt är involverad. 
Generellt behöver vi mycket mer forskning om 
behandlingsresultat utanför universitets- och för 
all del också specialistcentra. Att patienten kal-
las till sin ordinarie tandläkare för uppföljning är 
dock inte synonymt med att patienten också får 
en strukturerad stödbehandling. Och vi vet inte 
heller efter denna avhandling hur ett idealt stöd-
behandlingsprogram för en implantatpatient ska 
se ut. Detta viktiga arbete återstår. 

I avhandlingen visar författaren att lyckandefre-
kvensen kan kopplas dels till omfattningen av 
patientens skolgång och dels till rökning. Fler 
skolår ger bättre lyckande. Mer rökning ger säm-
re resultat. Patientens utbildning, yrkesverksam-
het och ekonomi brukar räknas till socio-ekono-
miska faktorer. Det är inte plånbokens tyngd i 
bakfickan eller handväskan, eller antalet skolår 
i sig som har någon direkt biologisk effekt. Där-
emot påverkas på ett komplicerat sätt patientens
hälsoinriktade beteende. Också rökning har ett 
direkt samband med socio-ekonomiskt status. 

Ett antal patienter deltog av olika anledningar 
inte i Roos-Jansåkers efterkontroller. Det fanns 
dock möjlighet att göra en del analyser även för 
denna grupp utifrån röntgenbilder som tagits vid 
andra besök. Avhandlingen visar att benförlusten 
är större i bortfallsgruppen än hos övriga. Detta 
är viktig information när vi tar del av alla publi-

cerade solskenshistorier över hur framgångsrik 
implantatbehandling verkar vara. Oftast serveras 
vi bara en utvald del av sanningen.     

I avhandlingsarbetet har Ann-Marie följt im-
plantatpatienter som opererades för 9–14 år se-
dan då uppföljningarna gjordes. Alla patienter 
har implantat av typ Brånemark System med ma-
skinbearbetad yta. Sådana implantat tillverkas 
inte längre av NobelBiocare Ab. I dag har deras 
implantat en annan yta som möjligen uppvisar 
andra resultat i långtidsstudier. Detta är förstås 
ett problem med långtidsstudier som inte är 
unikt för denna avhandling. Det betyder inte att 
resultaten är oviktiga eller ointressanta. Tvärtom 
är det fortsatt angeläget att följa denna patient-
grupp. Problemet uppstår när vi ska generalisera 
utifrån resultaten.  

Ann-Marie Roos-Jansåker och hennes handledare 
är att gratulera till en bra avhandling inom ett 
angeläget område. Detta är inte forskning som 
självklart stöds eller prioriteras av de ekono-
miskt starka implantatföretagen.

Ann-Marie har valt att publicera sin avhand-
ling som ett supplement till Swedish Dental 
Journal. Det betyder att sammanfattningsdelen 
av avhandlingen registreras med ett unikt identi-
fikationsnummer i MedLine/PubMed, den stora 
databasen för medicinsk vetenskaplig litteratur. 
I sökfältet är det bara att skriva siffrorna 176 948 
34 så hamnar man direkt i detta viktiga och in-
tressanta dokument. Pröva gärna.

Snart är det dags för Ann-Marie Roos-Jans-
åker att bli promoverad till odontologie doktor 
och motta de yttre tecknen för denna värdighet. 
Doktorsringen symboliserar evig trohet till ve-
tenskapen. Det förpliktigar, men jag hoppas och 
tror att Ann-Marie ser det mer som en styrka och 
möjlighet. Lycka till också med din fortsatta vik-
tiga vetenskapliga verksamhet.   
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