VETENSKAP & KLINIK

Resultat av en enkät hos protetikspecialister:

Klassisk metallkeramik
ger vika för nya material
SAMMANFATTAT Den klassiska metallkeramiken baserad på
högädla guldlegeringar används numera i liten utsträckning
i fast protetik, enligt en enkät till specialister i oral protetik.
Helkeramiska material dominerar för singelkronor både i fronten
och i sidopartierna. Detta gäller såväl tand- som implantatstödda
konstruktioner. Vid tandstödda delbroar och fullbroar är koboltkrom-porslin den vanligaste materialkombinationen. För
implantatstödda fullbroar är titan-akryl vanligast förekommande.
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ronor och korta broar är de vanligaste konstruktionerna inom oral
protetik. I Sverige var länge högädla
guldlegeringar det oftast förekommande materialet för fasta proteser.
Det tidigare vanliga fasadmaterialet akrylat har
sedan länge nästan helt ersatts av porslin i kronoch broprotetik. Keramiska material har blivit
allt vanligare och fungerar utmärkt i den främre
delen av munnen, som för skalfasader och för
enstaka kronor [1]. Längre bak i munnen ökar
risken för frakturer av keramiska kronor, men resultaten varierar med de keramiska material som
används [2–4]. Korta broar av keramiska material kan fungera tillfredsställande [5, 6]. En systematisk översikt visar dock att femårsöverlevnaden är signifikant bättre för metallkeramiska
broar än för helkeramiska broar [7].
För större brokonstruktioner är sannolikt
metallegeringar fortsatt viktiga. På grund av
stigande guldpriser har intresset för alternativa
material ökat [8,9]. Till de mest intressanta hör
kobolt-kromlegeringar och titan [10]. Först 1999
blev det tillåtet att använda basmetallegeringar
för så kallade långtidsprovisoriska broar, dock
inte nickel-krom på grund av allergirisk. Två
svenska studier har visat relativt goda resultat
med sådana broar av kobolt-krom. Hos elva patienter som fick experimentella konstruktioner
med 12-ledsbroar (kobolt-krom med akrylatfasader) förankrade på de två hörntänderna i under-

käken hade sju fortfarande sina broar i funktion
efter 15 år [11]. I en studie över 3–7 år på 42 patienter med metall-keramiska kobolt-krombroar
på tänder med tveksam prognos var slutsatsen
att konstruktionerna fungerade godtagbart [12].
Trots att det utöver dessa tidiga rapporter i
stor utsträckning saknas kliniska studier av dessa
material inom fast protetik tycks användningen
snabbt öka i Sverige. I en nyligen publicerad
översiktsartikel konstateras att vi på kort sikt
sannolikt är hänvisade till att ha både titan och
kobolt-krom som alternativ i vår arsenal, men att
vi på längre sikt bör efterfråga bättre beslutsunderlag genom fler studier [10].
Avsikten med denna artikel är att, från en pågående enkätstudie, lämna en rapport om användningen av olika material för fast protetik bland
specialister i oral protetik i Sverige.
material och metoder
Under 2012 sändes ett frågeformulär med nio
frågor till samtliga specialister i oral protetik i
Sverige (n = 156 enligt tillgängliga adressuppgifter). Enkäten var uppdelad i två delar. Den första
gällde användningen av täckprotes respektive
fast bro vid implantatbehandling i tandlös underkäke (som uppföljning av en tidigare studie
[13]). Den andra delen, som denna artikel fokuserar på, omfattade två frågor om användningen
under 2011 av olika material vid fasta konstruktioner på implantat och på naturliga tänder.
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TABELL 1. Materialval vid tandstödda singelkronor och fullbroar utförda av 114 protetiker
Singelkronor i framtandsområdet

Singelkronor i sidopartier

Fullbroar

Material

Svar (n)

% bland dem
som svarat*

Svar (n)

% bland dem
som svarat*

Svar (n)

% bland dem
som svarat*

Helkeram

107

77,1

96

49,1

22

24,4

Ti-porslin

21

11,3

32

35,6

13

45,5

Au-porslin

27

19,4

31

29,8

36

37,1

Ko-Kr-porslin

58

30,5

73

53,2

90

80,4

Övrigt

3

18,5

7

17,6

20

44,0

* Anger hur stor andel av alla utförda kronor som framställts i detta material

TABELL 2. Materialval vid implantatstödda broar utförda av 114 protetiker
Delbroar

Fullbroar

Material

Svar (n)

% bland dem
som svarat*

Svar (n)

% bland dem
som svarat*

Ti-porslin

66

59,4

34

27,3

Ti-akryl

15

28,8

83

80.9

Au-porslin

19

41,1

5

25,0

Au-akryl

5

25,8

1

5,5

Ko-Kr-porslin

74

68,3

46

25,1

Ko-Kr-akrylat

**

**

32

49,8

Övrigt

22

22,6***

4

14,0

   * Anger hur stor andel av alla utförda kronor som framställts i detta material
** Fanns inte med i frågan om material vid delbroar
*** Av de tio som angivit vilket material det gäller svarade åtta »helkeram«
och två »kobolt-krom-akrylat«

Den första frågan var: »Vad använder du för
material (i suprakonstruktionen) då du gör implantatstödd protetik?« Den andra frågan var:
»Vad använder du för material då du gör tandstödd protetik?« Svaren skulle anges i procent
och frågorna omfattade tre delområden med
olika svarsalternativ (tabell 1 och 2).
resultat
Av de 156 utsända enkäterna returnerades 129,
vilket ger en svarsfrekvens på 83 procent. Av de
återsända formulären kom tolv från individer
som inte varit kliniskt verksamma under 2011
(pensionär, sjukskriven, barnledig, annat skäl).
Tre av de returnerade enkäterna var inte ifyllda,
varför svaren baseras på 114 enkäter, av vilka fem
inte var fullständigt ifyllda. Om man räknar bort
dem som inte var kliniskt verksamma under 2011
har 79 procent (114/144) av protetikerna svarat
på enkäten.

»På grund
av stigande
guldpriser har
intresset för
alternativa
material
ökat.«
i llu s t r at i o n :
c o lo u r b ox

Tandstödda fasta proteser
n Singelkronor i framtandsområdet
I fronten är helkeramiska kronor helt dominetandläkartidningen årg 105 nr 11 2013

77

VETENSKAP & KLINIK

Procent
80
70

76,3
67,5

Procent av svar
Procent användning
65,6

60
50

46,5

46,5

n

40

34,4

30

28,4

27,1

27,3

20
10
0

n

5,3
Helkeram

Ti-porslin

Ko-Kr-porslin

Au-porslin

Övrigt

Figur i.
Användning av olika material vid tandstödda
delbroar utförda av 114 protetiker. Blå stapel anger
hur ofta materialet använts (medeltalet i procent av
dem som svarat). Röd stapel anger hur stor andel av
alla utförda kronor som framställts i detta material
(medeltalet i procent av dem som svarat). Således
har 68 procent av dem som svarat använt helkeram
för delbroar, men bara i 27 procent av de delbroar
som de utfört (de två staplarna längst till vänster).
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Figur ii.
Användning av olika material vid implantatstödda
singelkronor i framtandsområdet och i sidopartierna
hos 114 protetiker; procent av respektive material
bland dem som svarat.
78

29,5

Övrigt

rande: 94 procent av dem som svarat använder dem i mycket stor utsträckning (i genomsnitt för 77 procent av de kronor de gjort). Av
de metallkeramiska kronorna är kobolt-krom
vanligast och används av hälften av de svarande, medan en fjärdedel använder guld-porslin
men bara för en femtedel av de singelkronor de
utfört i framtandsområdet (tabell 1).
Singelkronor i sidopartierna
Merparten (84 procent) av specialisterna arbetar med helkeramiska singelkronor även i
sidopartierna, men bara för cirka hälften av
de kronor de gjort. Bland de metallkeramiska
kronorna är kobolt-krom mer än dubbelt så
vanligt förekommande som titan och guldlegeringar (tabell 1).
Delbroar
Majoriteten (68 procent) av specialisterna
uppger att de använder helkeram även för delbroar, men volymen är relativt liten: 27 procent
av den totala produktionen. Däremot förekommert kobolt-krom i stor utsträckning; 77 procent av specialisterna använder det i 2/3 av sin
produktion av delbroar (figur i). Den klassiska
metallkeramiken (guld-porslin) intar sista
plats bland de fyra materialkombinationerna
(om man bortser från enstaka övriga material
som rapporterades).
Fullbroar
Fyra av fem specialister uppger att de till
mycket stor del (80 procent) använder koboltkrom-porslin i de fullbroar de utför. Var femte
av dem som svarat säger sig använda helkeram
för ungefär en fjärdedel av sina fullbroar. Var
tredje av de svarande använder fortfarande
guld-porslin i drygt en tredjedel av fullbroarna
(tabell 1).

Implantatstödda konstruktioner
n Singelkronor i framtandsområdet
Som ersättning för enstaka tandförluster i
fronten dominerar helkeramiska implantatstödda kronor. Dessa används av 88 procent
av de svarande för fyra av fem kronor. Av de
metallförstärkta konstruktionerna använder
cirka 40 procent av protetikerna titan-porslin
och kobolt-krom-porslin, men volymen av den
senare materialkombinationen är större (figur
ii) . Guld-porslin kommer till användning bara
hos tolv procent av specialisterna för en femtedel av de singelkronor de framställt i framtandsområdet.
n Singelkronor i sidopartierna
Två tredjedelar av de svarande använder helkeram även i sidopartierna för 45 procent av
kronorna. Porslin bundet till titan och koboltkrom är ungefär lika vanliga och båda dessa
metallkombinationer är betydligt vanligare än
guld-porslin (figur ii).
n Delbroar
Porslinsbrända titanbroar och kobolt-kromtandläkartidningen årg 105 nr 11 2013
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broar dominerar bland de implantatstödda
delbroarna (tabell 2).
Fullbroar hos helt tandlösa
Titan-akrylat är den dominerande materialkombinationen på implantatstödda fullbroar,
medan guld med porslin eller akrylat är sällan
förekommande (tabell 2).

diskussion
En rad olika material har använts i fasta proteskonstruktioner. Vid sidan av de högädla metal�legeringarna, som varit de vanligaste i Sverige,
finns det guldersättningslegeringar med lågt eller inget guldinnehåll. De lågädla legeringarna
tycks inte ha slagit igenom i Sverige trots att de
ofta beskrivs internationellt; man vet dock inte
säkert hur vanliga de är [14, 15].
Under en ganska lång tid ansågs metallbundet porslin vara det överlägsna materialet, och
det förutsattes, i varje fall i Sverige, att metalldelen skulle vara en högädel guldlegering. I en
artikel i Tandläkartidningen för 40 år sedan varnades dock för ofullkomligheten i de porslinssorter som börjat användas i de guld-keramiska
konstruktionerna; det ansågs tveksamt med
långa broar och det avråddes från att använda
porslin på ocklusalytorna i sidopartierna [16].
Guld-akrylkonstruktioner ansågs då säkrare att
använda. Ett par decennier senare hade metallkeramik blivit helt dominerande och knappast
någon tvekade att använda porslin ocklusalt. Studiens resultat visar att helkeramiska konstruktioner nu har blivit det vanligaste alternativet för
singelkronor, inte bara i framtandsområdet utan
också mer posteriort.
Alternativa materialkombinationer har utvecklats och under de senaste åren har intresset
framför allt riktats mot olika keramer, titan och
kobolt-krom som material för kronor och broar.
Forskningen har fokuserat på mekaniska egenskaper som hållfasthet och framställningsprocesser samt biologiska kvaliteter som vävnadsvänlighet, medan kliniska långtidsstudier av de
nya materialkombinationerna ännu är sällsynta
[8, 10, 12].
Resultaten av denna enkät hos specialister i
oral protetik visar att den klassiska metallkeramiken baserad på högädla guldlegeringar i stor
utsträckning har fått ge vika för keramer och
andra materialkombinationer. Om dessa resultat
också speglar verksamheten i allmänpraxis är
inte känt. Förfrågan hos ett par stora tandtekniska laboratorier i Göteborg antyder dock att tendensen är likartad hos allmäntandläkarna (»det
blir för dyrt med guldlegeringar«).
En svaghet i enkäten är de begränsade frågorna
som exempelvis inte gör det möjligt att särskilja
olika keramer; inte heller ingick definitioner på
och placering av delbroar och fullbroar. Å andra
sidan har den korta enkäten förenklat svaren och
det stora flertalet av de kliniskt aktiva specialistandläkartidningen årg 105 nr 11 2013

terna (79 procent) har skickat tillbaka ifyllda frågeformulär.
Det finns enstaka svenska studier av praktiker
som övergått från konventionella guldlegeringar
till nya material, exempelvis titan-porslin [17],
zirkonia [4], och kobolt-krom-porslin [8]. Även
om dessa rapporter anger att de nya materialen
tycks vara lovande alternativ till metallbundet
porslin på guldbasis görs dock i allmänhet reservationen att fortsatta studier med längre uppföljning krävs för att dra slutsatser om långtidsresultat. En noggrann systematisk översikt visade
exempelvis att metallkeramiska broar hade en
bättre femårsöverlevnad och en lägre frekvens
av komplikationer än helkeramiska broar [7].
Knappast för någon av de nya materialkombinationerna finns det studier över fem år, medan ett
flertal långtidsstudier med gynnsamma resultat
har publicerats beträffande metall-porslinkonstruktioner [18–20]. Kunskapen om kliniska resultat med de nya materialkombinationerna är
således begränsad, vilket bör mana till försiktighet i väntan på säkra långtidsresultat.
En svarsfrekvens på cirka 80 procent kan anses tillfredsställande och resultaten är sannolikt
representativa för specialister i oral protetik i
Sverige. Hur de nya materialkombinationerna
används inom allmäntandvården är inte känt,
men torde inte skilja sig nämnvärt från resultaten i denna studie att döma av förfrågningar hos
några dentaltekniska laboratorier.
De nya materialkombinationerna finns nu i vår
terapiarsenal [10], men det är angeläget att prospektiva studier påbörjas för att öka våra kunskaper om kliniska långtidsresultat.

»… under de
senaste åren
har intresset
framför
allt riktats
mot olika
keramer,
titan och
kobolt-krom
som material
för kronor och
broar.«

konklusion
n Materialvalet vid fast protetik har genomgått
stora förändringar under de senaste decennierna.
n Specialister i oral protetik använder numera
sällan metallkeramik baserad på högädla guldlegeringar i fast protetik.
n Helkeramiska material är förstahandsval både
i fronten och i sidopartierna, såväl för tandstödda som implantatstödda enstaka kronor.
n Vid tandstödda delbroar och fullbroar är kobolt-krom-porslin den vanligaste materialkombinationen.
n För implantatstödda fullbroar i tandlösa käkar
är titan-akryl det vanligaste materialvalet.
slutsats om klinisk relevans
Den odontologiska forskningen och kliniken har
genomgått stora förändringar under de senaste
decennierna. Det brukar anses önskvärt att klinisk verksamhet ska baseras på goda vetenskapliga resultat. Forskningen har ännu inte hunnit
presentera kliniska långtidsresultat av de nya material som blivit vanliga inom fast protetik under
senare år. Det är angeläget att studier utförs för
79
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»Det är angeläget att
studier utförs för att öka
våra kunskaper om dessa
materialkombinationer …«

att öka våra kunskaper om dessa materialkombinationer, som inom den fasta protetiken tycks
vara på väg att helt slå ut de väldokumenterade
metallkeramiska konstruktionerna baserade på
högädla guldlegeringar.
enGlish summarY
Current use of materials in fixed prosthodontics.
Results of a questionnaire study of prosthodontists in
Sweden.
Tandläkartidningen 2013; 105 (11): 76–80
For a long period of time, high noble gold alloy
was the most common choice as substructure
for fixed prostheses in Sweden. Ceramic materials were mainly used in the anterior part of the
mouth. In the posterior part and in fixed dental
prostheses (FDPs) metal-ceramic combinations
are still of importance. However, the interest in
alternative metal alloys has increased during the
last few years much due to the huge increase in
gold prices, the most interesting being titanium
and cobalt-chromium alloys. The aim of this
study was to investigate the current use of various materials in fixed prosthodontics amongst
prosthodontists in Sweden.
During 2012 a questionnaire was sent to all the
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