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Koboltkromlegeringar
  inom fast protetik
SAMMANFATTAT Kunskapen om de olika koboltkrom

legeringar som används inom tandvården är bristfällig,
vilket kan försvåra beslutet om vilken legering som ska
användas. I denna studie görs en inventering av alla
koboltkromlegeringar som används inom fast protetik
i Sverige, med avseende på sammansättning och fram
ställningsteknik.
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ya material och metoder introduceras ständigt inom tandvården. Effekten av denna snabba utveckling har
lett till användning av material som
är bristfälligt studerade.
Högädla legeringar, som guld, har länge använts inom tandvården [1]. Egenskaper som god
korrosionsbeständighet och gjutbarhet samt relativt låg smältpunkt har varit bidragande orsaker
till frekvent användning av guld [2]. Guld har av
kostnadsskäl alltmer ersatts av basmetaller och
legeringar som titan och koboltkrom (CoCr). De
få studier av CoCr-legeringar som finns har visat
lovande resultat för tandstödda broar med avseende på överlevnad och komplikationer [3–5].
förändrad
framställningsteknik
Över tid har CoCr-legeringarnas sammansättning och framställning utvecklats och förändrats. Fräsnings- och sintringstekniker har delvis
ersatt den traditionella gjuttekniken. Laborationsstudier som jämför passform på legeringar
framställda med de olika teknikerna visar olika
resultat. En svensk studie visade bättre passform
för lasersintrade jämfört med frästa och gjutna
CoCr-skelett till tandstödda broar [6]. Sämre
passform på lasersintrade jämfört med gjutna
broar av CoCr- och nickelkromlegeringar visades av en annan studie [7]. En laborationsstudie
som jämförde passform mellan lasersintrade och
gjutna konstruktioner fann ingen skillnad mellan grupperna [8]. Homogenare och hårdare ytstruktur kunde ses på lasersintrade jämfört med
gjutna CoCr-legeringar [9].

a

b

Skelett framställda med de olika teknikerna fräst
(a) och sintrat (b).

Koboltkromlegeringars biokompatibilitet har
ifrågasatts. Allergirisk hos överkänsliga individer har nämnts [10] och förhöjda jonhalter i blod
hos delprotesbärande patienter [11]. Ett intressant fynd från en studie var att mängden metall
utsöndring från CoCrMo-legeringar skiljde sig
åt beroende på vilken framställningsteknik man
använt [12].
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sVÅrt att VälJa legering
Dagligen står tandläkare inför valet av vilken
legering som är bäst lämpad för den specifika
patienten. Kunskapen om, och den kliniska dokumentationen av, de olika CoCr-legeringar som
används är bristfällig vilket gör beslutsfattandet
svårt om vilken legering som ska användas.
Syftet med denna studie är att inventera alla
CoCr-legeringar som används inom fast protetik
i Sverige, med avseende på sammansättning och
framställningsteknik.
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Varför började du med detta?
– Jag har alltid känt mig engagerad i, intresserad av och nyfiken på den kliniska vardagen. Forskning ger mig möjlighet att förbättra den. Situationer uppstod då jag insåg
att vi som behandlare följer utvecklingen i
stället för att leda den. Ändå är det vi som i
slutändan är ansvariga för det vi lämnar ut
till patienten.
På vilket sätt får din forskning betydelse för
patienter?
– Ökad kunskap om materialen inom tandvård, specifikt legeringar inom protetik,
kommer att leda till bättre underlag för
beslut från vår sida – och ökad patientsäkerhet.
På vilket sätt kommer forskningen att få
betydelse för dig och din karriär, tror du?
– Att forska är för mig ett sätt att försöka
förstå. Denna process innebär alltid en personlig utveckling, som säkert kommer att
leda till fler spännande frågeställningar som
jag hoppas kunna få möjlighet att svara på.

»Att forska
är för mig ett
sätt att försöka förstå.
Denna process
innebär alltid
en personlig
utveckling.«

Vad ska du göra när forskarskolan är klar?
– Förhoppningsvis kommer jag att vara nära
slutet av mitt avhandlingsarbete.
Vilken nytta tror du att du får av det nätverk
du bygger upp under forskarskolan?
– Vi har alla i gruppen kommit olika långt
och vi delar med oss av våra erfarenheter.
Det är en stor fördel att regelbundet få träffa
andra doktorander från hela Sverige och utbyta erfarenheter och idéer. Det kan handla
om praktiska tips kring doktorandtjänsten
eller till och med tankar kring framtida gemensamma projekt. Jag kan inte tänka mig
ett bättre sätt att starta min forskning.

JANET SUSLICK
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