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sammanfattning
Den tekniska utvecklingen inom 3D-röntgen och 
datateknik under det senaste decenniet har lett till 
att man i dag kan använda datorstöd för såväl un-
dersökning som planering i en virtuell datamiljö 
innan själva behandlingen sker. Planeringen gäl-
ler såväl implantatens position som protetikens 
utformning. Den virtuella planeringen kan sedan 
omsättas direkt i kliniken genom att man fram-
ställer en operationsguide/borrmall för lambåfri 
implantatinstallation. Om man så önskar kan man 
även framställa den implantatstödda bron så att 
denna kan utlämnas direkt efter implantatinstal-
lationen (så kallad direktbelastning). Dessa nya 
tekniker kan erbjuda fördelar för såväl tandläkare 
som patient, men det vetenskapliga underlaget 
för utvärdering av teknikerna är fortfarande be-
gränsat. Det förekommer såväl tekniska som bio-
logiska komplikationer och även om precisionen 
är god har stora avvikelser rapporterats. 

Implantaten som installeras med datorstöd har 
likvärdig överlevnad på kort sikt som implantat 
installerade med konventionell operationsteknik 
(96 procent , ≥ 12 månader). De patientfördelar 
som kan noteras, framför allt i form av mindre 
postoperativa besvär, kan härledas till den lam-
båfria operationstekniken. 
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SAMMANFATTAT Utvecklingen 
inom 3D-röntgen och datateknik 
gör att man i dag kan använda 
datorstöd för såväl undersökning 
och planering i en virtuell datamiljö 
som för implantatinstallation och 
framställning av bro. Men kompli-
kationer förekommer, och även om 
precisionen är god har stora av-
vikelser rapporterats. Tandläkare 
som arbetar med dessa tekniker 
behöver därför vara väl förtrogna 
med konventionella kirurgiska och 
protetiska metoder.
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Tänkbara situationer där den datorstödda tek-
niken kan erbjuda fördelar är till exempel då man 
vill undvika öppen lambå-teknik för att minska 
det kirurgiska traumat eller som ett alternativ 
till bentransplantation i situationer med kraftigt 
resorberade käkar, då implantaten kan placeras 
optimalt med tillgänglig benvolym.
 
inledning
Implantat är en väl etablerad behandlingsmetod 
vid rehabilitering av både partiellt och helt tand-
lösa käkar. Metoden har visat mycket god lång-
tidsprognos i ett stort antal studier [1–5]. 

En noggrann undersökning och preoperativ 
planering, där hänsyn tas till bland annat ben-
mängd, käkrelation, bettförhållanden och övriga 
anatomiska förhållanden, är en förutsättning för 
ett lyckat behandlingsresultat. Vid konventio-
nell behandlingsteknik sker undersökning och 
planering av implantatens antal och placering 
genom en kombination av röntgenbilder, visuell 
bedömning av intraorala förhållanden och analys 
av studiemodeller. För att optimera implantatens 
placering i relation till den planerade protetiken 
kan man använda en manuellt framställd guide-
skena vid implantatkirurgin. Det är dock opera-
tören som vid kirurgin manuellt avgör implanta-
tens slutliga placering. 

datorstödd implantatplanering
Det senaste decenniets framsteg inom dator-
teknologi med tillhandahållandet av tredimen-
sionell bildinformation, avseende såväl anato-
miska som protetiska parametrar med hjälp av 
datortomografi, har tillsammans med speciellt 
utvecklade dataprogram möjliggjort preoperativ 
planering med virtuell implantatplacering i 3d-
rekonstruktion (figur i) [6–8].

Datorstödd  
implantatbehandling  

– kräver goda 
kunskaper i 
konventionella 
implantattekniker 
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Innan den datorstödda implantatplaneringen 
startar behöver patienten en avtagbar protes 
som är optimerad vad gäller passform, ocklusion 
och estetik. Detta kan innebära rebasering, om-
flyttning/utbyte av proteständer, inslipning med 
mera av en redan befintlig protes. Ibland krävs att 
en helt ny protes framställs. När detta är gjort tas 
ett käkregistreringsindex med protesen på plats. 
Patienten genomgår sedan en datortomografisk 
röntgenundersökning (ct) i aktuell käke med 
protesen på plats. Indexet används för att stabili-
sera protesen i det korrekta ihopbitningsläget vid 
röntgenundersökningen. I samband med detta 
genomförs även en separat ct av endast protesen. 
Med hjälp av röntgenkontrasterande markörer i 
protesen kan datorn sedan orientera protesen till 
rätt position i den avbildade 3D-rekonstruktionen 
av patientens käke som erhålls vid ct-undersök-
ningen. I 3D-rekonstruktionen kan protesen »tas 
på« och »tas av« och implantaten virtuellt place-
ras i optimal position med hänsyn tagen till såväl 
tillgänglig benvolym som proteständernas place-
ring (vilket motsvarar planerad tandplacering i 
efterföljande protetik). 

Figur i. Planering av implantatens placering sker i en 
virtuell datamiljö där användaren kan växla mellan 
olika vyer, till exempel 3D-rekonstruktionsläge och 
skiktröntgenläge av käken.

Figur ii. a) Borrmall (operationsguide) som används för att styra 
implantaten till de förplanerade positionerna under im plan tat in stal la-
tionen. b) Borrmall på plats under im plan tat installation. Fixering sker 
genom ett antal horisontella förankringspinnar som borras in genom 
borrmallen och in till käkbenet.

statiska och dynamiska system
Med hjälp av cad/cam-teknik (Computer Aid-
ed Design/Computer Aided Manufacturing) 
kan informationen från den datorstödda pla-
neringen omsättas till kliniken genom att man 
med hjälp av fräsning eller 3D-printning (steroe-
litografi) låter framställa en borrmall (så kallad 
operationsguide) (figur ii). Borrmallen som se-
dan används för att styra installationen av im-
plantaten till de förplanerade positionerna är 
oftast slemhinnestödd (implantatinstallation 
med lambåfri operationsteknik) om det är fråga 
om helt tandlös käke, eller tandstödd (lambåfri 

a b
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operationsteknik) om det är fråga om partiellt 
tandlös käke. Ett index gör att borrmallen sit-
ter stabilt i rätt position under tiden som den 
fixeras till käken med ett antal horisontella för-
ankringspinnar som går genom mallen och in i 
käkbenet. Denna metod är statisk, det vill säga 
implantatens placering är förutbestämda och 
kan inte ändras under operationen.

En annan metod för att med datorns hjälp pla-
cera implantaten bygger på användande av dio-
der och sensorer på både patient och kirurgiska 
instrument, så kallat navigeringssystem. Här kan 
man i realtid visuellt följa implantatinstallatio-
nen på en dataskärm med 3D-rekonstruktion av 
käken där de planerade positionerna finns ut-
märkta. Även med denna metod används lambå-
fri operationsteknik. Denna metod är dynamisk, 
det vill säga beslut om implantatens placering 
kan ändras under operationen.

direktbelastning med i förväg 
framställd implantatstödd bro
Syftet med den virtuella implantatplaceringen i 
3D-rekonstruktion var från början att förbättra 
diagnostiken och planeringen av implantatens 
optimala placering i förhållande till tillgänglig 

benvolym och den efterföljande protetiken. De 
senaste årens utveckling inom området har lett 
till att ett flertal statiska system erbjuder hela 
behandlingskedjan, från datorstödd planering 
till guidad lambåfri kirurgi och direktbelastning 
med hjälp av i förväg framställd bro.

Genom att överföra implantatens placeringar i 
planeringsprogrammet till ett tandtekniskt labo-
ratorium kan en implantatstödd bro, med hjälp 
av cad/cam-teknik, framställas så att den finns 
färdig till operationstillfället och kan skruvas 
på plats direkt efter att implantaten installerats 
[9–11]. 

Datorstöd inom implantatbehandling kan allt-
så inbegripa ett eller flera steg med alltifrån un-
dersökning till färdig protetik (figur iii).

begränsat vetenskapligt underlag
Dessa nya tekniker kan erbjuda fördelar för såväl 
tandläkare som patient och koncepten har ibland 
lanserats som snabba, enkla, säkra och pålitliga 
med minimala postoperativa besvär. Det veten-
skapliga underlaget för utvärdering av tekniker-
na är dock fortfarande begränsat.

När implantatbehandling introducerades för 
mer än 50 år sedan, genomfördes de under noga 
kontrollerade former där varje förändring först 
utvärderades i långtidsstudier innan några för-
ändringar i behandlingskonceptet gjordes. Det 
var troligen en av de viktigaste faktorerna till att 
behandling med implantat visade så goda resul-
tat och nådde stor framgång. 

Det är fortfarande viktigt att introduktion av 
nya tekniker föregås av klinisk forskning med 
hög vetenskaplig kvalitet. Det innebär att kli-
niska studier bör möjliggöra jämförelse med 
konventionella tekniker (kontrollerade kliniska 

Figur iii. Flödesschema som visar hur datorstöd kan komma ifråga vid 
implantatbehandling: Från klinisk undersökning till CT/CBCT av både pa-
tient och protes, planering i datamiljö med virtuell implantatplacering på 
3D-rekonstruktion av käken och slutligen implantatinstallation med ope-
rationsguide, eventuellt tillsammans med utlämnande av förframställd 
bro. Efter varje moment finns valet att övergå till konventionell teknik för 
den fortsatta behandlingen.
ILLUS T R AT IONER :  L INA  ODHE
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studier). Den snabba teknikutveckling som sker 
i dag leder snabbt till förändrade behandlings-
koncept, som kontinuerligt måste utvärderas. 
Om inte, kan implantatföretagens marknadsfö-
ring av nya tekniker leda till orealistiska kliniska 
förväntningar gällande såväl behandlingsresul-
tat som användarvänlighet. Dessutom bör utvär-
deringar av ny teknik innefatta både kostnads-
aspekter och patientrelaterat utfall.  

tekniska och biologiska komplikationer
I en nyligen publicerad översiktsartikel, »Clinical 
advantages of computer guided implant place-
ment: A systematic review« [12], genomsöktes 
all tillgänglig vetenskaplig litteratur inom områ-
det och resultatet kom att omfatta 28 studier där 
man använt sig av datorstödd implantatbehand-
ling med guidad kirurgi (tabell 1). Bara en tred-
jedel av dessa studier innehöll en jämförande 
kontrollgrupp. Endast studier som rapporterat 
kliniskt utfall av behandlingar baserade på minst 
fem patienter inkluderades i översiktsartikeln. 
Implantat- och bro-överlevnad har beräknats på 
studier med minst tolv månaders uppföljning. 

Komplikationer eller oväntade händelser i 
samband med implantatinstallationen och/eller 
utlämnande av förframställd bro uppstod i 15 av 
de 17 studier där detta rapporterades.

69 procent av alla komplikationer/händelser 
rörde implantatinstallation (»kirurgisk kompli-
kation«), medan 31 procent rörde utlämnande 
av förframställd bro (»protetisk komplikation«). 
Den vanligast förekommande kirurgiska kompli-
kationen var fraktur av borrmall (förekom i sex 
studier) och den vanligaste protetiska komplika-
tionen var bristfällig passform på bron (förekom 
i åtta studier) (figur iv). 

© Lina Odhe © Lina Odhe

© Lina Odhe

TABELL 1. System för virtuell planering som använts i de studier som utvärderat 
kliniska parametrar, implantatöverlevnad efter ≥ 12 månader eller precision [12, 
22]

System
Statiskt/

Dynamiskt
Kliniska 

parametrar*
Implantat-
överlevnad Precision

Nobel Guide S x x x

Simplantt S x x

coDiagnostiX S x

EasyGuide S x x

Implant 3D S x

Astra Facilitate S x x

Med3D S x

StealthStation Treon D x x

* Kliniska parametrar innefattar: Kirurgiska/protetiska komplikationer, oväntade händelser eller 
patientrelaterat utfall

Figur iv. a) Frakturerad borrmall till helt tandlös underkäke. 
b) Bristfällig passform på förframställd bro som provas direkt 
efter implantatinstallationen.

a b

Förframställning av bro
Guidad implantatinstallation Utlämning av förframställd bro
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TABELL 2. Sammanfattning av studier med ≥ 12 månaders uppföljning, där statiskt system  
för datorstödd guidad kirurgi och direktbelastning med i förväg framställd bro använts

Studie
Antal patienter 

efter bortfall
Antal  

implantat

Antal  
implantat- 

förluster 
Implantat- 
överlevnad

Antal kom-
plikationer/

oväntade 
händelser vid 
broutlämning

Bro- 
överlevnad

Johansson et al 2009 [13] 48 312 2 99 % 15 96 %

Komiyama et al 2008 [14] 29 176 19 89 % 8 84 %

Sanna et al 2007 [11] 26 183 9 95 % ER ER

van Steenberghe et al 2005 [10] 24 164 0 100 % 2 100 %

Yong & Moy 2008 [15] 13 78 8 90 % 2 ER

Totalt 140 913 38 96 % 27 94 %*

ER = Ej rapporterat; * = viktad beräkning beroende på populationsstorlek i studierna Från Hultin et al 2012 [12]

TABELL 3. Studier som rapporterat patientrelaterat utfall

Studie
Studie-
design Patientgrupper Utvärderade variabler Metoder Utfall

Abad-Gallegor et al 2011 [16] RO GK LF (19 pat) Patientens välbefinnande efter 
kirurgi och belåtenhet med den 
direktframställda temporära och 
den permanenta implantatbron.

Intervju Patientens välbefinnande: 95 % 
gott, väldigt gott eller utmärkt. Be-
låtenhet med den direktframställda 
temporära bron: 84 % god, väldigt 
god eller utmärkt. Belåtenhet med 
den permanenta bron: 100 % god, 
väldigt god eller utmärkt.

Arisan et al 2010 [17] PK GK LF (15 pat), 
GK ÖL (16 pat), 
KK ÖL (21 pat)

Postoperativ smärta, antal 
smärtstillande preparat, blöd-
ning och trismus (dag 1 till 6 
efter kirurgi).

VAS Lambåfri guidad kirurgi resulterade 
i mindre postoperativ smärta, mind-
re blödning och mindre trismus.

Fortin et al 2006 [18] RCT GK LF (30 pat), 
KK ÖL (30 pat)

Postoperativ smärta, antal 
smärtstillande preparat, svullnad 
och blåmärken (dag 1 till 7 efter 
kirurgi).

VAS Lambåfri guidad kirurgi resulterade 
i mindre postoperativ smärta under 
kortare tid och mindre svullnad och 
blåmärken.

Lindeboom & van Wijk 2010 [19] RCT GK LF (8 pat), 
GK ÖL (8 pat) 

Emotionell påverkan, ångest, 
livskvalitet och smärta (före 
kirurgi, operationsdagen, dag 1 
till 7 och 1 månad efter kirurgi).

IES-R, 
s-DAI, 
OHIP-14, 
NRS

Ingen skillnad kunde ses mellan 
grupperna gällande emotionell 
påverkan och ångest. Gruppen med 
öppen lambåteknik rapporterade 
mindre påverkan på livskvalitet och 
hade fler patienter som inte kände 
någon smärta alls vid implantat-
operationen.

Nikzad et al 2010 [20] PO GK LF (16 pat) Postoperativ smärta (2 dagar och 
1 vecka efter kirurgi) och oral 
funktion (3, 6 och 12 månader 
efter kirurgi).

VAS Alla patienter rapporterade »lite« 
eller »ingen« smärta, och bedöm-
ningen av funktionen varierade 
från acceptabel till utmärkt, utom 
i ett fall. 

Nkenke et al 2007 [21] PK GK LF (5 pat), 
KK ÖL (5 pat)

Smärta och obehag (operations-
dagen och dag 1 och 7 efter 
kirurgi).

VAS Lambåfri guidad kirurgi resulterade 
i mindre postoperativ smärta. 

van Steenberghe et al 2005 [10] PO GK LF (27 pat) Tal, oral funktion, estetik och 
taktil perception (3 månader 
efter kirurgi).

VAS De flesta patienterna rapporte-
rade höga värden (över 5 på VAS 
skala) för tal (89 %), oral funktion 
(100 %), estetik (89 %) och taktil 
perception (81 %).

RO = Retrospektiv observationsstudie; PK = Prospektiv kontrollerad studie; RCT = Randomiserad 
kontrollerad studie; PO = Prospektiv observationsstudie; GK = Guidad kirurgi; KK = Konventionell kirurgi; 
LF = Lambåfri; ÖL = Öppen lambå; VAS = Visuell analog skala; IES-R = »Impact of Event Scale-Revised«; 
s-DAI = »Dental Anxiety«; OHIP-14 = »Oral health-related quality of life«; NRS = »Numerical rating scale«

Från Hultin et al 2012 [12]
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Implantat- och broöverlevnad
18 av de studier som inkluderades i översikts-
artikeln av Hultin och medarbetare [12] hade 
i medeltal minst tolv månaders uppföljning. 
Statiska system med borrmall användes i 17 av 
dessa, medan endast en studie använde dyna-
miskt (navigerande) system. Implantatöverlev-
nad rapporterades i samtliga dessa studier och 
varierade mellan 89 och 100 procent (medel 97 
procent), medan broöverlevnad rapporterades 
i endast elva och varierade mellan 62 och 100 
procent (medel 93 procent). Ingen skillnad i im-
plantatöverlevnad kunde ses mellan implantat-
installation med datorstödd guidad kirurgi eller 
konventionell teknik. Fem studier med i medel 
minst tolv månaders uppföljning hade använt sig 
av kombinationen datorstödd guidad kirurgi och 
förframställd bro som lämnades ut vid samma 
tillfälle som implantatinstallationen. Dessa vi-
sade i medeltal på 96 procent (89–100 procent) 
implantatöverlevnad och 94 procent (84–100 
procent) broöverlevnad (tabell 2).

Patientrelaterat utfall
Sju av studierna i Hultin och medarbetares 
översiktsartikel [12] rapporterade om patient-
relaterat utfall och i endast tre av dessa ingick 
kontrollgrupp som genomgått konventionell im-
plantatbehandling (tabell 3).

Generellt rapporterades mindre postoperativa 
besvär och smärta i de grupper där man använt 
lambåfri kirurgi än i de grupper som genomgått 
kirurgi med öppen lambå.

precision vid datorstödd  
implantatbehandling
I en annan nyligen publicerad översiktsartikel, 
»Accuracy of computer-aided implant place-
ment« [22], genomsöktes all tillgänglig litteratur 
som berör precisionen (implantatens slutliga 
placering i relation till planeringen) vid dator-
stödd implantatbehandling med guidad kirurgi. 
Den omfattade totalt 19 studier varav tolv base-
rades på behandlingar utförda på levande män-
niskor, fem på avlidna människor och två på mo-
deller (tabell 1).

För att mäta precision använder man sig av oli-
ka parametrar, bland annat horisontell avvikelse 
vid koronala respektive apikala delen av implan-
tatet, vertikal avvikelse vid koronala delen av im-
plantatet och avvikelse när det gäller implanta-
tets lutning mellan den planerade och verkliga 
implantatplaceringen (figur v). Vid en samman-
ställning, så kallad meta-analys, kom man fram 
till att den horisontella avvikelsen koronalt i 
medeltal var 1,0 mm (min–max: 0–6,5 mm) och 
apikalt var 1,2 mm (0–6,9 mm). Den vertikala av-
vikelsen koronalt var 0,5 mm (-2,3–4,2 mm) och 
avvikelser gällande lutning var 3,8° (0–24,9°). 
Värt att notera är att modellstudierna uppvisade 
de lägsta avvikelserna generellt, medan studier-

na baserade på patientbehandlingar hade högst 
avvikelser i tre av de fyra mätparametrarna. 

tänkbara situationer där den datorstödda 
tekniken kan erbjuda fördelar
Konceptet med datorstödd implantatbehandling 
kan teoretiskt sett erbjuda ett flertal fördelar i 
individuella situationer:
n Genom att få information om käkbenets ana-

tomi i relation till planerad protetik kan en 
optimering av implantatens placering göras (så 
kallad protetiskt styrd implantatplacering), nå-
got som kan möjliggöra bland annat förbättrad 
funktion, estetik och tal (till exempel genom att 
få implantaten placerade över planerade tand-
positioner och undvikande av ogynnsamma 
implantatlutningar, broskruvsgenomgångar 
med mera) [23, 24]. 

n Det minimala kirurgiska ingreppet, som den 
lambåfria operationstekniken innebär, kan 
vara fördelaktigt för olika grupper av »sköra« 
patienter; till exempel strålbehandlade eller 
när omfattande bentransplantationer har ge-
nomförts [25, 26].

n Den lambåfria tekniken kan också vara fördel-
aktig för patienter med uttalad tandvårdsräds-
la, eftersom metoden erbjuder kortare opera-
tionstid och mindre postoperativa besvär [17, 
21]. 

Figur v. Parametrar som används för analys av 
precision genom jämförelse mellan planerad 
placering i den virtuella datamiljön (grått 
implantat) och den faktiska placeringen i käkbenet 
(rött implantat). α = vinkelavvikelse;  
ha = horisontell avvikelse vid apex; hc = horisontell 
avvikelse koronalt; vc = vertikal avvikelse koronalt. 
Modifierad från van Assche et al 2012 [22]

»Generellt 
rapportera-
des mindre 
postoperativa 
besvär och 
smärta i de 
grupper där 
man använt 
lambåfri  
kirurgi …«

α

vc

ha
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konklusion
Datorstödd implantatbehandling kan erbjuda 
fördelar för såväl tandläkare som patient. Ut-
ifrån det begränsade vetenskapliga underlaget 
som finns gällande dessa nya tekniker kan man 
konstatera följande:  
n Komplikationer (främst relaterade till själva 

borrmallen/operationsguiden) har rapporte-
rats i samband med implantatinstallation.

n Guidad kirurgi ger god precision, men stora 
avvikelser (upp till 6 mm) kan förekomma.

n Lambåfri teknik kan minska postoperativa be-
svär och smärta.

n Om den guidade kirurgin kombineras med 
direktbelastning med förframställd bro har 
komplikationer gällande framför allt bristfäl-
lig passform rapporterats.

n Ingen skillnad föreligger avseende implan-
tatöverlevnaden på kort sikt (tolv månader) 
mellan behandlingar utförda med datorstödd 
guidad kirurgi och behandlingar utförda med 
konventionell kirurgisk teknik.

n Tandläkare som arbetar med dessa tekniker 
bör ha minst lika mycket kunskap och erfa-
renhet som när konventionella kirurgiska och 
protetiska tekniker används.

english summary
Computer aided implant treatment 
Krister G Svensson, Mats Trulsson and Margareta 
Hultin
Tandläkartidningen 2014; 106 (1): 50–7
The use of computer assistance in implant 
dentistry has increased during the last decade, 
mostly due to the achievements in radiographic 
3D imaging technique and computer technology. 
The computer assistance involves cbct, virtual 
planning of implant position as well as prosthesis 
design prior to implant placement. The virtual 
planning can be transferred to the actual clinical 
settings by fabrication of a surgical guide (drill 
template) for flapless implant placement. In ad-
dition, a fixed prosthesis can be fabricated in ad-
vance for immediate loading. Although the com-
puter guided techniques can offer advantages 
for the dentist as well as the patient, the scien-
tific base for objective evaluation is still limited. 
Technical and biological complications may oc-
cur, and despite good precision in general, large 
deviations have been reported. Survival rate for 
computer guided placed implants (96 percent,  
≥ 12 months) are comparable to implants  
placed using conventional techniques. Clinical 
ad vantages for the patients, particularly less 
post operative discomfort, can mainly be attribu-
ted to the flapless approach. The computer gui-
ded tech niques may also be attractive to use in 
patients with dental fear or frail patient groups 
as the flapless method allows implant installa-
tion with minimal surgical trauma. In addition, 
the techniques might be useful as alternative to 
bone augmentation in severely resorbed jaws as 
they enable optimal positioning of the implants 
in avail able bone.
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»Komplikationer (främst relaterade till själva 
borrmallen/operationsguiden) har rapporterats i 
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 D en gentekniska utvecklingen har 

öppnat möjligheter att avslöja gene

tiska variationer vid sjukdom. I köl

vattnet på denna utveckling uppstår 

den naturliga frågan om man genom 

att undersöka gensammansättningen hos den 

enskilda individen kan bestämma benägenheten 

att utveckla en given sjukdom eller givna sjuk

domsförlopp. Här finns en rad etiska problem

ställningar som redan för en del år sedan upp

märksammades i pressen [1, 2]. I den här artikeln 

vill vi kort belysa några av de etiska problemställ

ningarna med fokus på parodontit. 

Som en del av problemställningen är det vik

tigt att förstå hur gener kan ha betydelse för sjuk

domsutvecklingen, vilket vi också belyser. 

Eftersom parodontit orsakas av bakterier som 

kan ha olika patogen potential har det häv

dats att analys av bakteriernas gener 

vid mikrobiologisk provtagning 
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skulle kunna vara värdefull. Relevansen för detta 

diskuteras kort. 

gener och sjukdom

Det är välkänt att individer uttrycker olika grad 

av sjukdomskänslighet. Detta gäller i synnerhet 

parodontit som är en av människans vanligaste 

sjukdomar. Hos patienter som uppvisar likartad 

munhygien och som exponerats för lika omfatt

ning av olika riskfaktorer kan både debut och 

utvecklingsmönster av sjukdomen variera betyd

ligt. För parodontit och många andra sjukdomar 

inräknas ärftlighet som en viktig komponent för 

att förstå dessa skillnader. Senaste årens utveck

ling inom området genetik har alstrat nya kun

skaper i styrningen och kontrollen av vårt infek

tionsförsvar. Genernas betydelse för regleringen 

av inflammationsprocessen har därför fått en 

central plats för forskningen och ambitionen är 

att identifiera förändringar i arvsmassan som kan 

förklara individers olika sjukdomsbenägenhet. 

Det mänskliga genomet består av 23 kromo

sompar. Kromosomens dna är uppbyggt av se

kvenser av fyra olika baser, så kallade nukleo

tider; adenin (a), guanin (g), cytosin (c), tymin 

(t), och är arrangerat i en dubbelspiral som hålls 

samman med bindningar mellan nukleotider. 

Ärftliga förändringar i arvsmassan kan uppstå 

genom så kallade mutationer och en avvikelse i 

en nukleotidsekvens mellan olika individer kal

las för polymorfism. Om avvikelsen endast före

kommer vid en specifik nukleotid (till exempel g 

i stället för a) används begreppet »single nucleo

tide polymorphism« – snp [3]. I de fall polymor

fismen förekommer på parets båda kromosomer 

talar man om en heterozygot genotyp (till exem

pel gg), medan homozygot genotyp (till exempel 

ga) betecknar förändring på endast en av kromo

somerna i ett kromosompar. 

sammanfattat Med den gen-

tekniska utvecklingen uppstår den 

naturliga frågan om tandläkaren 

– med genetiska test – kan be-

stämma patienternas benägenhet 

att utveckla en given sjukdom. Men 

ingen genetisk test kan använ-

das för att bedöma risken för svår 

par odontit, och genetisk test av 

subgin givala bakterier tillför endast 

måttlig information. 
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Begränsad nytta  

med genetiska tester

»Emellertid tyder undersökningar på att de 

enskilda genernas betydelse för utveckling  

av sjukdom är begränsad.« 

illustr at ion:  colourbox

tandläkartidningen årg 105 nr 5 2013

82

VEtEnsKaP & KLInIK 

6 Holmstrup et al_s82-92.indd   82

2013-06-14   08.58

83

tandläkartidningen årg 105 nr 5 2013

Upptäckten 

av genetiska po

lymorfismer har 

stimulerat forskare 

inom medicin och odon

tologi att identifiera poten

tiella så kallade »markörgener« 

(candidate gene polymor phisms) som är 

utmärkande för en viss sjukdom. Forskningen 

har vanligtvis inriktats mot att jämföra förekomst 

av dessa gener i sjukdomsdrabbade patientgrup

per med friska kontroller. Många av polymorfis

merna är lokaliserade i gener som kodar för pro

teiner med specifika funktioner som cellsignaler 

(cytokiner) eller cellreceptorer i inflammations

processer. Förklaringar till individers olika sjuk

domskänslighet för kroniska inflammationssjuk

domar har därför sökts i samspelet mellan gener 

och riskfaktorer i miljön. Här har det visat sig att 

så olika sjukdomar som fetma och astma har lik

heter på det molekylära och cellulära planet [4]. 

Man har identifierat åtskilliga sjukdomsrelatera

de polymorfismer som kan tänkas förklara en del 

av de skillnader som ses i individers benägenhet 

för dessa och andra sjukdomar. Emellertid tyder 

undersökningar på att de enskilda genernas be

tydelse för utveckling av sjukdom är begränsad. 

Det har bland annat visat sig att sjukdomsasso

cierade gener endast står för en procent av ärft

ligheten för typ 2diabetes, trots att ärftlighets

undersökningar har visat att nära släktingar med 

typ 2diabetes har 3–4 gånger ökad risk för att 

få sjukdomen [5–7]. Det verkar således inte vara 

något enkelt samband mellan gener och indivi

duell benägenhet för sjukdom och en genetisk 

test för identifikation av sjukdomsbenägenhet 

vid typ 2diabetes är således närmast menings

lös [4]. Det betyder dock inte att skillnaderna i 

de enskilda gensekvenserna som är kopplade till 

det immunologiska svaret är utan betydelse för 

sjukdomsutvecklingen, men det ligger förmod

ligen en kombination av många olika genetiska 

avvikelser bakom det som i kliniken upplevs som 

olika benägenhet till sjukdom [4].

I detta sammanhang är det viktigt att framhålla 

att inte alla genetiska skillnader nödvändigtvis 

kommer till uttryck hos den enskilda individen. 

Mekanismer utanför generna, så kallade epige

netiska mekanismer, påverkar om generna blir 

tillgängliga och av

lästa. För mer detalje

rad information om epi

genetik hänvisas till [8]. Det 

betyder att även om en given ge

netisk skillnad finns i de celler som har 

betydelse för det immunologiska svaret, är det 

inte säkert att denna skillnad kommer till uttryck 

i inflammationsprocessen. Skillnader i de epige

netiska mekanismerna är också av betydelse för 

cellernas reaktionsmönster och miljöfaktorer 

kan i sin tur påverka epigenetiska mekanismer. 

Därmed spelar också miljöfaktorer en betydande 

roll för den individuella sjukdomsbenägenheten 

[9]. Dessa miljöfaktorer kan till exempel vara 

mikroorganismer, näringsförhållanden och to

bak. Det har rapporterats att hungersnöd i foster

stadiet har medfört blivande ärftliga epigenetis

ka förändringar [10] och epigenetiska skillnader 

har därmed förklarats som länken mellan gener, 

miljö och fenotyputveckling, däribland utveck

lingen av en given sjukdom [4]. 

sambandet mellan gener och parodontit

En nyligen publicerad amerikansk studie (nha

nes) har påvisat en prevalens av parodontit på 

över 47 procent hos personer över 30 år. Sjuk

domen fördelade sig med 8,7 procent, 30 pro

cent och 8,5 procent i grupperna lätt, måttlig re

spektive svår form av sjukdomen [11]. Parodontit 

är således inte bara en av de vanligaste sjukdo

marna i munhålan utan också en av de vanligaste 

sjukdomarna hos människor över huvud taget. 

Trots detta, och med kunskapen om sjukdomens 

bakteriella etiologi, vet vi i dag fortfarande inte i 

detalj varför vissa individer drabbas mer av par
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den naturliga frågan om man genom 

att undersöka gensammansättningen hos den 

enskilda individen kan bestämma benägenheten 

att utveckla en given sjukdom eller givna sjuk

domsförlopp. Här finns en rad etiska problem

ställningar som redan för en del år sedan upp

märksammades i pressen [1, 2]. I den här artikeln 

vill vi kort belysa några av de etiska problemställ

ningarna med fokus på parodontit. 

Som en del av problemställningen är det vik

tigt att förstå hur gener kan ha betydelse för sjuk

domsutvecklingen, vilket vi också belyser. 

Eftersom parodontit orsakas av bakterier som 

kan ha olika patogen potential har det häv
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las för polymorfism. Om avvikelsen endast före

kommer vid en specifik nukleotid (till exempel g

) används begreppet »single nucleo
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sjukdomsutvecklingen, men det ligger förmod

miljö och fenotyputveckling, däribland utveck

lingen av en given sjukdom [4]. 

sambandet mellan gener och parodontit

En nyligen publicerad amerikansk studie (nha

nes) har påvisat en prevalens av parodontit på 

över 47 procent hos personer över 30 år. Sjuk

domen fördelade sig med 8,7 procent, 30 pro

cent och 8,5 procent i grupperna lätt, måttlig re
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är således inte bara en av de vanligaste sjukdo

marna i munhålan utan också en av de vanligaste 

sjukdomarna hos människor över huvud taget. 

Trots detta, och med kunskapen om sjukdomens 

enskilda individen kan bestämma benägenheten 
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domsförlopp. Här finns en rad etiska problem

ställningar som redan för en del år sedan upp

märksammades i pressen [1, 2]. I den här artikeln 
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  T anden är en mycket speciell struktur, 
väl bevarad genom evolutionen och 
resultatet av ett delikat samarbete 
mellan ektoderm och mesenkym. En 
gång bildad har tanden ingen förmå-

ga till förändring. De höggradigt specifika och 

statiska egenskaperna hos en färdigbildad tand 

gör den känslig för störningar som kan drabba ett 

barn under tandutvecklingsperioden. Avvikande 

kron- och rotbildning, makro- och mikrodonti, 

defekter i emalj och dentin liksom övertal, un-

dertal och natala tänder är alla exempel på stör-

ningar i tandbildningen. Genetiska störningar, 

metaboliska sjukdomar, brister i nutritionen och 

medikamenter är exempel på orsaker till stör-

ningar i tandbildningen [1].Det är vanligt med mineraliseringsstörd emalj. 

Cirka hälften av befolkningen boende i ett om-

råde med låg fluorhalt har visat sig ha minst en 

tand med mineraliseringsstörning [2]. Fluorhal-

ten i vattnet påverkar prevalensen betydligt.
Tänder med mineraliseringsstörningar ställer 

ofta till med problem för såväl patient som be-

handlare. De estetiska problemen kan vara stora. 

Tänderna kan också falla sönder, isa och vara 

svåra att bedöva. Fyllningar behöver ofta göras 

om och inte sällan utvecklar patienterna tand-

vårdsrädsla [3].
Tandutvecklingen och emaljbildning
De första tecknen på en tand i utveckling ser man 

i andra fostermånaden. Epitelet i munhålan för-

tjockas och växer ner i underliggande mesenkym 

(embryonal bindväv). Genom en intrikat kom-

munikation med signalmolekyler mellan epitel-

cellerna och tandmesenkymet bildas en tand. 

De emaljbildande cellerna, ameloblasterna, är av 

Mineraliseringsstörd           emalj 
Tidig diagnostik viktigt  redskap i behandlingen

Birgitta JälevikOdont dr, ötdl, Centrum för ortodonti/pedodonti, LinköpingE-post: birgitta.jalevik@lio.seJörgen G NorénProfessor, Inst för odonto logi, Göteborgs universitet

ektodermalt ursprung medan dentin, rot och pul-

pa har sitt ursprung i ekto-mesenkymal vävnad.

Emaljen är kroppens hårdaste vävnad och den 

enda hårdvävnad i kroppen som är av epitelialt 

ursprung. Som vävnad är den också unik efter-

som den när den är bildad förlorar kontakt med 

levande celler och kan därför aldrig repareras el-

ler remodelleras.Emaljen är uppbyggd av emaljprismor, som 

består av buntar med mycket tätt packade och 

väl organiserade hydroxidapatitkristaller. Varje 

prisma har bildats av fyra ameloblaster. Prismor-

na är orienterade från emalj-dentin-gränsen mot 

emaljytan. Det yttersta skiktet består av så kallad 

aprismatisk emalj. Bildningen av emalj kan grovt delas in i tre fa-

ser: 
1. Matrixbildning när emaljproteinerna, till ex-

empel Amelogeniner, produceras och emaljen 

byggs upp till sin slutliga form och tjocklek. 

2. Mineralisering, när den utsöndrade matrixen 

så gott som omedelbart mineraliseras till cirka 

30 procent.3. Mognadsfasen, när den slutliga mineralisatio-

nen äger rum. Mognadsfasen börjar när emaljen nått sin slut-

liga tjocklek på det aktuella stället och innebär 

bland annat att emaljproteinerna försvinner. Fas 

1 och 2 benämns ofta sekretionsfasen och fas 3 

maturationsfasen. Beskrivningen är en förenk-

ling och senare studier tyder på att mognadsfa-

sen kan delas in i ytterligare faser. Den mogna 

emaljen består av 96 procent mineraler, huvud-

sakligen hydroxidapatit, och 4 procent vatten 

och organiskt material.Retzius striae är inkrementlinjer, tillväxtlinjer, 

i emalj. På emaljytan syns de som räfflor, peri-

kymata (figur i) och är resultatet av stopp eller 

inbromsning av prismornas tillväxt. På tvärsnitt 

syns de som koncentriska ringar, på längdsnitt 

som en serie linjer. Man kan likna dem med års-

ringar hos ett träd och de är resultatet av den pe-

riodiska tillväxten av emaljen [4].
Tandutvecklingen pågår under lång tid med 

början i andra fostermånaden, när de primära 

incisiverna påbörjar sin differentiering, till cirka 

18-årsåldern när visdomständerna erupterar. 

Data rörande kronologin för tändernas utveck-

ling och mineralisering grundar sig på en klas-

sisk studie från 1941 [5]. De primära incisiverna 

börjar mineraliseras under början av gravidite-

tens andra trimester. Den första permanenta tan-

den som utvecklas är sexårstanden. Den initieras 

i fjärde fostermånaden och kronans mineralise-

ring påbörjas vid födelsen och avslutas vid cirka 

tre års ålder. Varaktigheten av mognadsstadierna 

är dock till stor del okänd och de individuella va-

riationerna är sannolikt stora [6].Störningar i emaljbildningenEn störning som drabbar de emaljbildande cel-

lerna, ameloblasterna, under deras sekretions- 

och/eller mineralisationsfas kan ge upphov till 

en bestående defekt. Är störningen lokal till sin 

karaktär drabbar den enstaka tänder eller en 

grupp granntänder (figur ii). Är störningen ge-

SAmmANfATTAT Mineraliseringsstörningar i emaljen är 

vanligt och ställer ofta till med stora problem för såväl pa-

tient som behandlare. Inte sällan behöver fyllningar göras 

om och patienterna riskerar att utveckla tandvårdsrädsla. 

Goda kunskaper samt tidig diagnostik och terapiplanering 

är viktigt för att ge patienten bästa tänkbara vård.
Figur I. Perikymata, horisontella tillväxtlinjer i 

emalj.

Figur II. 11, 21 hypoplasier och opaciteter. Tolvårig 

pojke vars mjölktänder intruderades vid cirka 20 

månaders ålder. Notera skillnaden på graden av ska-

da på de incisala delarna där emaljen var i mognads-

fasen jämfört med de cervikala delarna där emaljen 

var i sekretionsfasen vid tidpunkten för traumat.

Figur III. MIH a) Fjortonårig pojke där alla incisiver förutom 42 och även hörntändernas kusp-toppar uppvisar väl-avgränsade opaciteter av varierande storlek och färg. 
b–d) Sexårständer med varierande grad av MIH från lindrig till grav.

nerell men under en begränsad tidsperiod (kro-

nologisk störning) drabbas den del av tanden som 

mineraliseras vid tidpunkten för störningen (fi-

gur iii). Generell icke-kronologisk störning har 

oftast genetiskt ursprung och drabbar tändernas 

b

c

d

a
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 D jup karies har en tydlig koppling till 

inflammation i pulpan, men det har 

länge varit oklart vilken betydelse 

detta har för långtidsprognosen av 

en kariesbehandling, där man an-

tingen försöker att undvika en perforation el-

ler där man gör en direkt överkappning av pul-

pan. I praktiken har detta medfört att många 

tandläkare internationellt använder en invasiv 

behandlingsstrategi som antingen innebär en 

fullständig exkavering med eller utan perfora-

tion eller ett endodontiskt ingrepp direkt [1]. I 

Skandinavien har det däremot varit stort fokus 

på mindre invasiva exkaveringsprinciper, som 

stegvis exkavering. Detta förfarande definieras 

av att man gör en inledande exkavering i en om-

fattning som gör det möjligt att lägga en tempo-

rär fyllning, det vill säga inte fokus på pulpanära 

exkavering. Efter en expektansperiod görs en 

slutlig exkavering och därefter en permanent 

fyllning. En annan skonsam exkaveringsvariant 

som omnämns i denna artikel är partiell exka-

vering, där man omedelbart utför en permanent 

fyllning. Man vänder alltså inte tillbaka för att 

fullgöra en exkavering. 

Om det är svårt att få konsensus om en 

behandlings  strategi beror det ofta på att yrkes-

termerna i kliniska undersökningar inte är till-

räckligt definierade, som djupet på kariesangrep-

pet eller hur mycket karies man avlägsnar vid 

varje enskild exkaveringsprocedur. Dessutom är 

det svårt att bedöma inflammation i pulpan, ef-
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Behandling  

av djup karies 
– baserad på 

evidens från nya 

kliniska studier

tersom vi ännu inte har någon apparat som non-

invasivt kan mäta graden av inflammation [2]. 

Behandlarvariationen kan också bero på att 

de kliniska studier som undersöker djup karies 

är få. Det saknas därför systematisk dokumen-

tation i form av randomiserade kliniska försök 

[3, 4]. Exempelvis är det avgörande när man jäm-

för två operativa behandlingar av karies att man 

ser till att karieslesionerna i båda behandlings-

grupperna har någorlunda samma djup och om-

fattning [5, 6]. När en tidigare översiktsartikel [3] 

framhäver att man förmodligen inte behöver gå 

tillbaka och göra färdigt en partiell exkavering, 

är det viktigt att veta att den konklusionen ba-

serar sig på kariesangrepp som omfattar högst 

hälften av dentinet. Rekommendationen kan vara 

korrekt, men ger ingen information om hur det 

skulle gå vid djupare karies, inklusive betydelsen 

av inflammation i pulpan. 

Längre fram i artikeln behandlas kort pato-

login för det djupa kariesangreppet i syfte att 

försöka ge en mer precis definition utifrån en 

röntgenbild. Därefter  går vi igenom ett par av de 

senaste kliniska undersökningarna, och exkave-

ringsprinciper diskuteras med utgångspunkt i 

kliniska exempel. Vad är status och kan man göra 

direkt överkappning på djup karies om behand-

lingen slutar med perforation till pulpan? Med 

utgångspunkt i de behandlingar som i dag har 

den högsta graden av evidens redogörs punktvis 

för de specifika behandlingsprocedurerna. 

inflammation i pulpan och karies

Vid en extern irritation av pulpan aktiveras en 

rad biologiska system [7], som berörs mycket kort 

här. Redan vid påverkan av det yttre dentinet kan 

det uppstå en neurogent inducerad kärldilatation 

som leder till de första vaskulära reaktionerna vid 

sammanfattat Debatten om 

exkavering av djup karies har länge 

baserats på en låg grad av evidens, 

eftersom det har saknats randomi

serade undersökningar som under

lag för att framhålla en behandling 

framför någon annan. I den här 

artikeln tar vi upp nya studier som 

undersöker dessa behandlings

problem.
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inflammation i pulpan. Vid denna tidiga stimule-

ring kan det vidare uppstå en förgrening av de 

sensoriska nervfibrerna, inklusive produktion av 

neuropeptider, som förutom att verka vasoaktivt 

kan stimulera växt av flera celltyper, till e
xempel 

hårdvävnadsproducerande celler, fibroblaster 

samt immunokompetenta celler [8–10]. Vid den 

egentliga bakteriella överföringen av avfallspro-

dukter genom dentinkanalerna aktiveras det in-

nata immunsystemet där antigenpresenterande 

celler, som den dendritformade cellen, mognar 

och transporteras via lymfkärl till de regionala 

lymfknutorna där de aktiverar de antigenspeci-

fika T-lymfocyterna. Man talar ofta om detta som 

den primära immunresponsen. Via blodet kan de 

aktiverade T-cellerna återvända till pulpan där 

de kan delta i en sekundär immunrespons, åter-

igen aktiverad av antigenpresenterande celler. 

Denna del av immunresponsen utgör den adap-

tiva och patogenspecifika immuniteten [8–10]. 

Flera typer av inflammationsceller medverkar 

till att bekämpa bakterierna och deras avfallspro-

dukter. Ett av de kritiska irreversibla elementen i 

inflammationsprocessen uppstår när inflamma-

tionscellerna hopar sig och därefter medverkar 

till degradering av pulpavävnaden [8]. De lokala 

områdena av nekros kan nu ge möjlighet för in-

vasiv bakteriell växt i pulparummet och vägen 

mot apikal inflammation och synliga periapikala 

förändringar på röntgenbilden är lagd.

Sedan Brännströms och Linds undersökning 

på 60-talet [11] har man varit klar över att pul-

pan kan reagera tidigt vid karies. Även under en 

kliniskt synlig emaljlesion kan cellulära föränd-

ringar och pulpala hårdvävnadsbildningar re-

gistreras som tecken på tidig inflammation och 

odontoblaststimulering [12]. Härav följer att ju 

djupare ett kariesangrepp är, desto kraftigare är 

den pulpala reaktionen. Ofta upplever inte pa-

tienten smärta vid djupa stadier av karies och 

problemet blir nu att en klinisk pulpadiagnos, 

som bland annat ställs utifrån närvaro eller från-

varo av smärta, inte alltid sammanfaller med den 

pulpala histologiska diagnosen. Exempelvis vid 

den kliniska diagnosen pulpitis irreversibilis kan 

man observera flera olika histologiska bilder, allt 

ifrån mycket få inflammationsceller till uttalad 

inflammation och egentlig nekros [13, 14]. Det 

kan bland annat bero på att karies kan utveck-

las med olika progressionshastigheter och inte 

minst ska progressionen bedömas efter perso-

nens ålder. Många av de första histopatologiska 

studierna som omfattade karies och pulpan går 

inte närmare in på denna aspekt [13]. Det vill 

säga: ju mer man vet om den kliniska situatio-

nen om kariesangreppet, desto mer kvalificerat 

kan en tentativ pulpadiagnos ställas. Men det är 

fortfarande endast ett kliniskt antagande och vad 

»Om det är svårt att få konsensus 

om en behandlings  strategi beror 

det ofta på att yrkestermerna i 

kliniska undersökningar inte är 

tillräckligt definierade …«
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evidens från nya 

kliniska studier

tersom vi ännu inte har någon apparat som non-

invasivt kan mäta graden av inflammation [2]. 

Behandlarvariationen kan också bero på att 

de kliniska studier som undersöker djup karies 

är få. Det saknas därför systematisk dokumen-

tation i form av randomiserade kliniska försök 

[3, 4]. Exempelvis är det avgörande när man jäm-

för två operativa behandlingar av karies att man 

ser till att karieslesionerna i båda behandlings-

grupperna har någorlunda samma djup och om-

fattning [5, 6]. När en tidigare översiktsartikel [3] 

framhäver att man förmodligen inte behöver gå 

tillbaka och göra färdigt en partiell exkavering, 

är det viktigt att veta att den konklusionen ba-

serar sig på kariesangrepp som omfattar högst 

hälften av dentinet. Rekommendationen kan vara 

korrekt, men ger ingen information om hur det 

skulle gå vid djupare karies, inklusive betydelsen 

av inflammation i pulpan. 

Längre fram i artikeln behandlas kort pato-

login för det djupa kariesangreppet i syfte att 

försöka ge en mer precis definition utifrån en 

röntgenbild. Därefter går vi igenom ett par av de 

senaste kliniska undersökningarna, och exkave-

ringsprinciper diskuteras med utgångspunkt i 

kliniska exempel. Vad är status och kan man göra 

direkt överkappning på djup karies om behand-

lingen slutar med perforation till pulpan? Med 

utgångspunkt i de behandlingar som i dag har 

den högsta graden av evidens redogörs punktvis 

för de specifika behandlingsprocedurerna. 

inflammation i pulpan och karies

Vid en extern irritation av pulpan aktiveras en 

rad biologiska system [7], som berörs mycket kort 

här. Redan vid påverkan av det yttre dentinet kan 

det uppstå en neurogent inducerad kärldilatation 

som leder till de första vaskulära reaktionerna vid 
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 I takt med stigande guldpris har intresset för 
alternativa metaller och legeringar ökat. 
Till de mest intressanta materialen hör 
kobolt-kromlegeringar och titan. Dessa ma-
terial används också utanför odontologin, 

exempelvis till ledproteser och inom rekonstruk-
tionskirurgi. 

kobolt-kromlegeringar
Basmetallegeringar som kobolt-krom har an-
vänts till partialproteser sedan slutet av 1920-ta-
let och sedan adhesivtekniken utvecklades också 
till emaljretinerade broar. I usa har man länge 
använt kobolt-krom, och i ännu större utsträck-
ning nickel-krom, till konventionell broteknik. 
Farhågor för överkänslighetsreaktioner gjorde 
att det först 1999 blev tillåtet i Sverige att använ-
da basmetallegeringar, dock nickelfria, till fast 
protetik för mer långvarigt bruk [1].

Sammansättningen av de i Sverige använda ko-
bolt-kromlegeringarna varierar, men i allmänhet 
innehåller de cirka 60–65 procent kobolt, 25–30 
procent krom och mindre mängder av wolfram, 
molybden, kisel, järn cesium och kol. Korrosions-
resistensen brukar betraktas som mycket god, 
tack vare de stabila kromdioxider som bildas på 
ytan. Dessa legeringar har de, näst efter titan, hög-
sta smältpunkterna av dentala gjutlegeringar/ 
-metaller. Detta medför att de kan vara krävande 
att exempelvis gjuta men att risken för att de slår 
sig vid porslinspåbränning är liten [2]. 

titan
Titan anses vara mycket korrosionsresistent och 

Kobolt-krom  
 eller titan?
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En översikt  
av materialens  
för- och nackdelar 
är dokumenterat ytterst vävnadsvänligt [2, 3]. 
Förutom så kallat kommersiellt rent titan an-
vänds inom odontologin också exempelvis nick-
el-titanlegeringar i rotkanalsfilar. Även kom-
mersiellt rent titan är, trots namnet, egentligen 
olika legeringar. Förutom cirka 99 procent titan, 
eller mer, innehåller de kväve, kol, väte, syre och 
järn och sammansättningen påverkar de meka-
niska egenskaperna. Titan reagerar väldigt lätt 
med andra ämnen och ytan blir förorenad, spe-
ciellt vid höga temperaturer. I kontakt med luft 
bildas momentant titanoxider på ytan och den 
höga reaktiviteten gör att man gjuter titan under 
argonskydd eller i vacuum. Vid 883°C förändras 
kristallstrukturen i titan och porslinspåbränning 
försvåras. Man måste därför använda så kallat 
lågbränt porslin till titan, med bränntemperatur 
under 800°C [2]. 

framställningstekniker
Det traditionella sättet att framställa en metall-
konstruktion genom gjutning har sina nackdelar. 
Götet slår sig när det svalnar och även om man 
försöker att kompensera det med anpassade in-
bäddningsmassor riskerar konstruktionen att få 
en dålig passform. Med ökad kurvatur och massa 
ökar också deformationen. Sågning i mindre sek-
tioner och lödning eller lasersvetsning till en en-
het kan vara ett sätt att hantera detta. Fräsning 
och/eller elektroderodering ur ett metallblock 
med olika scanning- och designtekniker har lan-
serats som alternativa produktionsmetoder. Det-
ta fungerar väl för titan men för kobolt-kromle-
geringar, som i regel är cirka 50 procent hårdare 
och sliter kraftigt på fräsverktygen, har metoder 
där man smälter ihop metallkorn med exempel-
vis laser blivit ett framgångsrikt alternativ [2, 4]. 

mekaniska egenskaper
Kobolt-kromlegeringar för mk-teknik har i re-
gel en ungefär dubbelt så hög elasticitetsmodul 
som titan. Motsvarande guldlegeringar ligger 

Sammanfattat Även om hel
keramiska konstruktioner har blivit 
vanligare är metaller och metall
legeringar fortfarande viktiga inom 
protetik. Till de mest intressanta 
materialen hör koboltkromlege
ringar och titan. Syftet med denna 
översikt är att visa vad vi vet om 
materialens för och nackdelar. 
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lite lägre än titan. Detta betyder att en kobolt-
kromkonstruktion är styvare än en som är gjord 
av titan eller guldlegering med samma dimensio-
ner. Man kan därmed minska dimensionerna av 
ett kobolt-kromskelett något (cirka 20 procent) 
utan att försämra hållfastheten jämfört med mot-
svarande konstruktion i en guldlegering [2].

håller porslinet?
Guldlegeringar med porslinsfasader lanserades 
på 1950-talet och ansågs länge överlägsna exem-
pelvis kobolt-kromlegeringar när det gäller pors-
linsbindning, men senare års studier har visat att 
skillnaderna har utjämnats [5]. Man har helt en-
kelt lärt sig att hantera den kraftiga oxidationen 
på kobolt-kromytorna. För även om oxidationen 
skapar ett bra korrosionsmotstånd medför den 
också en mer teknikkänslig porslinsbränning. 
Men porslinsmaterialen har utvecklats och i 
princip kan samma porsliner användas till både 
guld- och kobolt-kromlegeringar [2].

Bindningen mellan titan och porslin är mer 
problematisk, men här har vi heller inte 50–60 
års erfarenhet att dra nytta av. För god bindning 
till titanet och optimala mekaniska egenskaper 
för porslinet krävs bland annat mycket exakta 
ugnstemperaturer. Temperaturangivelserna på 
många porslinsugnar är ofta missvisande och alla 
laboratorier känner inte själva till dessa problem 
[6]. Dessutom måste oxidskiktet på titanytan vara 
lagom tjockt för god bindning. Ofta används olika 
så kallade bonding agents för att förbättra pors-
linsbindningen. Studier har föreslagit bonding 
agents som tycks ha bättre egenskaper än de nu 
använda, men intresset från industrin för dessa 
har varit lågt. Trots alla dessa svårigheter tycks 
problemen med porslinsbindningen till titan ha 
minskat [6]. Även här har säkert ökad kunskap 
och färdighet på laboratorierna spelat in. Men 
förbättringspotentialen är fortfarande stor och 
det krävs omfattande investeringar, tid, kunskap 
och intresse för det tandtekniska laboratorium 
som vill hålla en hög kvalitet på sina titanarbeten. 

Adhesiva frakturer, det vill säga att porslinet 
lossnar från metallytan, har minskat i takt med 
ökad hanteringsskicklighet, så var det med guld- 
och kobolt-kromlegeringarna och så är det också 
med titan. Om man har problem med detta i dag 
beror det sannolikt på felaktig hantering hos tek-
nikern [2, 6]. 

Defekter som senare kan leda till sprickbild-
ningar och ytfrakturer kan lätt uppstå inne i 
porslinet under framställningen, oavsett hur bra 
det binder till en metall eller legering. Sådana 
kohesiva frakturer förekommer därför ofta, inte 
minst på titan, och visar hur teknikkänslig fram-
ställning och hantering är. Hög tuggbelastning 
och bristande stöd från underliggande metalldel 
kan även de bidra till frakturer. Dessutom har låg-
brända porsliner per se sämre mekaniska egen-
skaper på grund av ett högre glasinnehåll [7, 8].   

Fräst titanskelett för överkäksbro.

Implantatretinerad titan-porslinsbro.

Porslinsfrakturer på tandstödd bro i kobolt-krom.

»Guldlegeringar … ansågs länge 
överlägsna … men senare års 
studier har visat att skillnaderna 
har utjämnats.«
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Tandutvecklingen pågår under lång tid med 

början i andra fostermånaden, när de primära 

incisiverna påbörjar sin differentiering, till cirka 

18-årsåldern när visdomständerna erupterar. 

Data rörande kronologin för tändernas utveck-

ling och mineralisering grundar sig på en klas-

sisk studie från 1941 [5]. De primära incisiverna 

börjar mineraliseras under början av gravidite-

tens andra trimester. Den första permanenta tan-

den som utvecklas är sexårstanden. Den initieras 

i fjärde fostermånaden och kronans mineralise-

ring påbörjas vid födelsen och avslutas vid cirka 

tre års ålder. Varaktigheten av mognadsstadierna 

är dock till stor del okänd och de individuella va-

riationerna är sannolikt stora [6].Störningar i emaljbildningenEn störning som drabbar de emaljbildande cel-

lerna, ameloblasterna, under deras sekretions- 

och/eller mineralisationsfas kan ge upphov till 

en bestående defekt. Är störningen lokal till sin 

karaktär drabbar den enstaka tänder eller en 

grupp granntänder (figur ii). Är störningen ge-

nerell men under en begränsad tidsperiod (kro

nologisk störning) drabbas den del av tanden som 

mineraliseras vid tidpunkten för störningen (fi

gur iii). Generell icke-kronologisk störning har 

oftast genetiskt ursprung och drabbar tändernas 

c
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ten i vattnet påverkar prevalensen betydligt.
Tänder med mineraliseringsstörningar ställer 

ofta till med problem för såväl patient som be-

handlare. De estetiska problemen kan vara stora. 

Tänderna kan också falla sönder, isa och vara 

svåra att bedöva. Fyllningar behöver ofta göras 

om och inte sällan utvecklar patienterna tand-

vårdsrädsla [3].
Tandutvecklingen och emaljbildning
De första tecknen på en tand i utveckling ser man 

i andra fostermånaden. Epitelet i munhålan för-

tjockas och växer ner i underliggande mesenkym 

(embryonal bindväv). Genom en intrikat kom-

munikation med signalmolekyler mellan epitel-

cellerna och tandmesenkymet bildas en tand. 

De emaljbildande cellerna, ameloblasterna, är av 

Matrixbildning när emaljproteinerna, till ex-
Amelogeniner, produceras och emaljen 

byggs upp till sin slutliga form och tjocklek. 

2. Mineralisering, när den utsöndrade matrixen 

så gott som omedelbart mineraliseras till cirka 

30 procent.3. Mognadsfasen, när den slutliga mineralisatio-

nen äger rum. Mognadsfasen börjar när emaljen nått sin slut-

liga tjocklek på det aktuella stället och innebär 

bland annat att emaljproteinerna försvinner. Fas 

1 och 2 benämns ofta sekretionsfasen och fas 3 

maturationsfasen. Beskrivningen är en förenk-

ling och senare studier tyder på att mognadsfa-

sen kan delas in i ytterligare faser. Den mogna 

emaljen består av 96 procent mineraler, huvud-

sakligen hydroxidapatit, och 4 procent vatten 

och organiskt material.Retzius striae är inkrementlinjer, tillväxtlinjer, 

i emalj. På emaljytan syns de som räfflor, peri-
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SAmmANfATTAT Många patien-

ter har behov av benuppbyggande 

tekniker för att möjliggöra im-

plantatbehandling. Här presen-

teras en översikt av de vanligaste 

benvolyms ökande teknikerna.

 F
örlust av tänder leder i varierande grad 

till nedbrytning av det alveolära benet 

samt en ökad utbredning av käkhålorna 

i den posteriora maxillan, vilket resulte-

rar i att mängden ben för integration av 

orala implantat minskar [1]. Infektioner, cystiska 

förändringar, tumörer, trauma, anatomiska vari-

anter och kongenital avsaknad av vävnad är andra 

orsaker till att man kan hamna i en situation med 

inadekvat benmängd för implantat i både över- 

och underkäken. Många patienter har därför ett 

behov av benuppbyggande tekniker för att möj-

liggöra implantatbehandling. 

Målet med en implantatbehandling är i första 

hand att ersätta förlorade tänder för att återställa 

en god bettfunktion. Därtill finns det en glidande 

skala av estetiska mål vilka beror på patientens 

önskemål, på den behandlande tandläkarens be-

handlingsfilosofi och utbildning samt på de biolo-

giska eller ekonomiska förutsättningarna att möta 

dessa krav. På ena änden av skalan har vi situatio-

nen där implantat sätts när det inte finns tillräck-

ligt med ben för att möjliggöra installation och 

inläkning av implantat för förankring av en bro. 

I den andra änden av skalan hittar vi situationer 

där man använder vävnadsuppbyggande tekniker 

med mål att återställa den ursprungliga morfolo-

gin, även om detta inte behövs för osseointegra-

tion. Detta innebär att uppfattningen om behovet 

av benuppbyggnad varierar beroende var på ska-

lan man befinner sig. Där en behandlare uppfattar 

en terapi som självklar kan en annan se det som 

överterapi. Det finns även geografiska skillnader 

där vi i Skandinavien är tämligen konservativa 

medan benuppbyggande tekniker ofta används i 

resten av världen. Detta gör det svårt att fastställa 

riktlinjer när man ska utföra benuppbyggande te-

rapier i samband med implantatbehandling. Den 

vetenskapliga litteraturen är också sparsam när 

det gäller systematiska genomgångar av behand-

lingsalternativen: Systematic reviews och Rando-

mised Controlled Trials (rct).

Hur mycket ben som krävs för ett fullgott resul-

tat är inte helt klarlagt. De kortaste implantaten 

är cirka 7 till 8 mm långa med en diameter av 3,5 

till 4 mm. Rent kirurgiskt skulle man kunna sätta 

ett implantat utan blottade gängor i en benvolym 

som är cirka 5 x 7 mm. Ur en protetisk synvinkel 

kan detta vara olämpligt biomekaniskt och este-

tiskt. Baserat på långtidsuppföljningar av fram-

för allt maskinbearbetade Brånemarks implantat, 

verkar det som om implantat kortare än 10 mm är 

mindre lyckosamma än längre implantat, vilket 

också är en utbredd uppfattning. Senare uppfölj-

ningsstudier har visat på liknande resultat med 

långa såväl som korta implantat [2]. Detta kan 

bero på att vi sedan ett tiotal år använder ytmo-

difierade implantat med bättre inläkningsegen-

skaper och att klinikerna generellt sett är bättre 

biomekaniskt skolade. Dock är litteraturen mot-

sägelsefull när det gäller överlevnaden för korta 

implantat i maxillans posteriora delar. Patienter 

med resorberade käkar där benvolymen under-

stiger ovan nämnda 5 x 7 mm ställer i dag även de 

krav på fasta protetiska lösningar. Nedan följer 

en översikt av de vanligaste benvolymsökande 

behandlingsteknikerna.
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Tagning av autologt ben

Beroende på områdets omfattning kan ett ben-

transplantat tas intraoralt eller extraoralt. Vid ett 

begränsat ingrepp för en- eller flertandslucka i 

den partiellt betandade patienten, hämtas trans-

plantatet vanligen från ramus mandibulae (figur 

i) eller mellan de båda foramen mentale (figur ii) 

med fissurborr eller bensåg under lokalanestesi. 

Benbiten som till största del består av kortikalt 

ben kan användas som ett block eller malas för 

packning på kristan, i defekter och i sinus maxill-

aris. Morbiditetsstudier har visat att patienterna 

i allmänhet har mindre besvär efter bentagning 

från ramus jämfört med hakan [1].

Andra mindre invasiva tekniker för att få till-

gång till bentransplantat är att samla benpartik-

lar i ett filter under borrning i närliggande ben 
Figur I. Bentagning från ramus mandibu-

lae. (a) Friläggning. (b) Efter preparation. 

(c) Benbit som kan användas hel eller mald 

efter losstagning med osteotom.

a
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Figur II. Bentag-

ning från symphy-

sis mandible.  

(a) Friläggning och 

(b) preparation av 

benblock.

b

a

Figur III. (a) Uppsamling av benspån 

med ett benfilter under preparation 

av implantatsäten. (b) Ben spån.

Figur IV. (a) Ben-

tagning från höft-

kammen. (b) Ben-

block som kan delas 

eller malas.

(figur iii) eller genom avskrapning av benytorna 

med särskilda benhyvlar eller skrapor.

För större rekonstruktioner används ben från 

höftkammen (figur iv). Beroende på bentag-

ningsteknik kan man få block som består av både 

kortikalt och trabekulärt ben till olika grader. Det 

kortikala benet anses mer resistent mot postope-

rativ resorption än det mjuka trabekulära benet 

och används vanligen för uppbyggnad, medan 

det trabekulära benet används för att packa mel-

lan benblocken och som inlägg i sinus maxillaris 

och näsgolvet. Detta ingrepp görs i allmänhet 

i narkos på inneliggande patient. En korrekt 

atraumatisk bentagning leder i dag i allmänhet 

till få postoperativa komplikationer. Det är dock 

viktigt att kirurgen är väl förtrogen med den lo-

kala anatomin för att förhindra störning av mus-

kelfästen och nervfunktion i området [1]. 
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Benaugmentation 

i samband med 

implantatbehandling 
– en teknik- och  
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