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Utvecklingen av
orala implantat
       – från nischprodukt till klinisk rutinanvändning
Per-Ingvar Brånemarks upptäckt av osseointegrationen 1962 har betytt
mycket för många patienter. I dag sätts det in cirka 20 miljoner orala
implantat i världen årligen.
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Från att ha varit en starkt betvivlad behandlingsmetod, utvecklades orala implantat mycket snabbt
till en rutinmetod med början under 1980-talet.
Torontokonferensen år 1982 hade inneburit ett
mycket stort internationellt genombrott för osseo
integrationen. Under ett tiotal år efter mötet i Toronto reste många ledande amerikanska tandläkare för utbildning till Göteborg, och de följdes snart
av kolleger från övriga världen.
Ändå tog det lång tid innan de nya behandlingsmetoderna var fullt etablerade. När Per-Ingvar Brånemark och författaren intervjuades av tidskriften
The Economist år 1987, skrev reportern att man beräknade att 600 amerikanska tandläkare arbetade
med orala implantat. Inte ens vi, som arbetade mitt
i vidareutvecklingen av osseointegrationsmetoden
vid den här tiden, kunde ana att det redan 20 år senare skulle finnas cirka 62 000 implantatverksamma
tandläkare bara i USA. Ungefär samtidigt satte vi
in 126 000 tandimplantat under ett enda år, bara i
Sverige. Den siffran har nu sjunkit eftersom vi opererar allt färre helt tandlösa personer i landet, men
vi har fortfarande ett mycket stort antal patienter,
om än framför allt med singel- eller partiella problem, vilket dock innebär minskande antal årligen
insatta implantat.
NYA IMPLANTATSYSTEM

Till att börja med fanns det i Sverige bara Brånemark
implantat att köpa, stort sett. De låg helt enkelt långt

före alla konkurrenter, inte minst i kraft av en mycket god klinisk dokumentation. När vi härom året
skannade litteraturen efter klinisk dokumentation
på fem år eller mer, fann vi att cirka 75 procent av
alla publicerade arbeten behandlade gamla svarvade Brånemarkskruvar [1]. Även internationellt var
dessa skruvar världsledande långt in på 1990-talet.
Med tiden kom nya implantatsystem, till exempel
från Astra Tech, som föredrog en intern koppling
mellan distans och fixtur till skillnad från den hexkonstruktion som vi hade utvecklat på anatomen i
Göteborg. Astra Tech blev också det första implantatbolaget i världen som lanserade moderat råa ytor;
tioblastimplantatet lanserades redan 1993. Bara
några år senare följde mikrogängorna, som efter
dokumenterat förbättrade marginala benhöjder
också snabbt spred sig till andra implantat än Astras.
Straumann blev det första utländska bolag som
fick en god marknadsandel i Sverige. Straumanns
SLA- implantat kom omkring 1998 och blev mycket
väl mottaget av många kliniker i Sverige. Straumann blev också pionjär i och med upprättandet
av deras implantatregister, som representerade
en ny metod att registrera implantatutgång med
datoriserad teknik.
Med de nya EU-lagarna om CE-märkning som
enda krav för att få marknadsföra orala implantat
blev Sverige också en friare marknad för andra implantatsystem. Eftersom klinisk dokumentation inte
är nödvändig för att få CE-märkning, kan man inte
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alltid lita på att hårdvaran som säljs av vissa mindre
bolag uppfyller de kliniska krav man bör ställa. Erfarna kliniker är förstås medvetna om att vad som
initialt är ett billigare implantat med tiden kan bli
betydligt dyrare än väldokumenterade produkter.
ALLMÄNPRAKTIKER ÄR NU
STÖRSTA ANVÄNDARGRUPPEN

En mycket positiv utveckling var att allmäntandläkare fick möjlighet att sätta in orala implantat. Initialt hade implantaten reserverats för stora kliniker
med specialistkompetens, men med tiden beslutades att man inte nödvändigtvis behövde vara specialist för att sätta in tandimplantat. I Malmö började
man tidigt, med mycket gott resultat, att arrangera så kallade 5-poängskurser riktade mot allmänpraktiker, som i dag sannolikt är den största gruppen implantatanvändare internationellt sett. Som
vid all annan klinisk verksamhet gäller det att börja med det lättaste, i detta fall att sätta in implantatet mellan mentala foraminae i underkäken. Med
ökad erfarenhet kan man sedan utvidga behandlingen till överkäken eller posteriora underkäken.
En annan positiv utveckling är att man numera
låter studenter lära sig om orala implantat, något
som tidigare var otänkbart. Studenter vid våra
universitet får lära sig att implantat är en utmärkt
behandlingsform för många patienter, och även
färdighetsträning med insättande av implantat i
experimentellt ben eller patienter förekommer
inom utbildningen.

Förf/Björn: finns
svenskt uttryck i stället
för ”hands on”-träning?

BRÅNEMARK VAR EN STOR VISIONÄR

Per-Ingvar Brånemark var en stor visionär och hans
upptäckt av osseointegrationen 1962 har betytt oerhört mycket för många patienter. Man räknar i dag
med att omkring 20 miljoner orala implantat sätts
in årligen. Det tog Brånemark bara tre år att lämna experimentstadiet och behandla den första patienten år 1965.
Jag frågade Per-Ingvar Brånemark någon gång på
1970-talet, efter metodens genombrott i Sverige, vad
som fick honom att starta med just orala implantat,
en relevant fråga mot bakgrund av att Brånemark
var läkare och inte tandläkare. Han berättade då
att när han var ung vikarierande provinsialläkare
(distriktsläkare skulle vi säga i dag) tappade en
sjuksköterska sin helprotes på ett för henne mycket
generande sätt vid en kafferast. Brånemark remitterade då sköterskan till Lund, men där kunde man
inte göra särskilt mycket eftersom hon hade gravt
resorberade alveolarutskott med åtföljande usel
protesretention. ”Den här händelsen påverkade
mig mycket till att börja just med tandimplantat”,
berättade Brånemark.
Jag minns ett senare patientfall med vissa likheter
med sjuksköterskan: En ung flicka hade blivit överTandläkartidningen 9 • 2015

körd av en spårvagn som hade klippt av hennes båda
lårben på hög nivå, vilket innebar att hylsprotesbehandling var omöjlig. Den då tonåriga flickan var
dömd till ett liv i rullstol. Hon skrev till Brånemark
och berättade om sitt problem och blev sedan den
första patienten som opererades med implantat som
förankrades i resterna av femur, som kopplades till
benproteser. Hon kunde sedan lära sig att gå igen.
Den här typen av behandling används fortfarande,
med centrum i Göteborg.
Det var sålunda inte ovanligt att Brånemark inspirerades av vad andra skulle kalla hopplösa fall.
Hopplösa fall var också flertalet av de patienter som
han började operera med tandimplantat – de kom
till hans klinik på 1960- och 1970-talen för att deras
tandproteser inte satt fast. Många av dessa tidiga
patienter hade så lite bevarat käkben att de skulle
utgöra svårbehandlade fall även i dag med de moderna implantat och vidareutvecklade kirurgiska
metoder som vi har tillgängliga.

Figur I. Per-Ingvar
Brånemark var en stor
visionär som inte tvekade
att ta sig an patienter där alla
andra hade misslyckats.

”En mycket positiv utveckling
var att allmäntandläkare fick
möjlighet att
sätta in orala
implantat.”
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Tomas Albrektsson: Utvecklingen av orala implantat från nischprodukt
till klinisk rutinanvändning – accepterad för publicering 26 maj 2015.

Figur II. De ursprungliga
svarvade implantaten har
bytts ut mot moderat råa,
som denna blästrade gänga
visar.

Figur III. Osseointegrationen
är egentligen en skyddsmekanism för att isolera
implantatet från kroppens
vävnader.
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IMPLANTATETS MÖJLIGHETER – SÅ BLEV DET

Vår egen syn på implantat omkring 1980, och som
förstås påverkade vår undervisning i tekniken i Sverige 1977–1982, var som följer:
● Vi var övertygade om att metoden var kliniskt
lyckosam och att hundratusentals implantat
skulle sättas in med tiden. Det fanns samtidigt
en del tandläkare som menade att de gängse
sätten att behandla tandlöshet, innan implantaten kommit fram, var lyckosamma och att implantat som bäst skulle bli en nischprodukt med
ringa användning. Här hade vi alla fel – i dag räknar man med att upp emot 20 miljoner orala im-

plantat sätts in årligen, långt över våra mest vilda gissningar.
● Vi var övertygade om att osseointegrationen var i
stort begränsad till just de implantat som hade utvecklats i Göteborg – en måhända naturlig övertygelse mot bakgrund av att alla andra, så vitt vi
kände till, hade misslyckats. Detta var naturligtvis
felaktigt, i dag vet vi att osseointegration är en rätt
allmän respons som kan uppnås med flera metal
ler och keramer och naturligtvis med många olika orala implantattyper. I dag använder vi helt andra implantatytor i stället för de svarvade skruvar
som användes under de första 30 åren (figur II).
● Vi såg på titan som ett inert material som accepterades i kroppen utan biverkningar. Titan läkte fast
som ett enkelt sårläkningsproblem och var att betrakta som ”self ” och inte ”non-self ”. I dag har vi
klara bevis för att titan är en främmande kropp och
att hela osseointegrationsprocessen egentligen är
en kroppens metod att isolera det främmande materialet från den känsliga vävnaden (figur III).
● Vi menade att tvåstegskirurgi var enda sättet att
lyckas med orala implantat och anbefallde att man
skulle sätta in implantatet och sedan suturera mjukvävnaden ovanför och i en andra kirurgisk seans,
tre månader senare för mandibulära och sex månader senare för maxillära implantat, ansluta detsamma till en brokonstruktion. Detta visade sig vara
väsentligen felaktigt eftersom vi nu har klinisk dokumentation från moderna implantat på att det till
och med kan vara möjligt att belasta åtminstone
mandibulära implantat redan samma dag de sätts
in. Detta hindrar inte att tvåstegstekniken fortfarande rekommenderas för till exempel nybörjare
inom implantologins konst (figur IV).
● Vi trodde att vi permanent hade löst problemet
med implantatens penetration genom mjukvävnaden genom att någon form av hemidesmosomliknande mjukvävnadsinhäftning skedde mot
implantatytan. I dag vet vi att vi ibland får sena
problem med periimplantit, även om frekvensen
av denna implantatkomplikation har överdrivits
kraftigt i litteraturen. Jemt et al [2] följde upp ett
statistiskt urval av den implantatgrupp som hade
diagnostiserats som lidande av ”progressiv benförlust” i ett vetenskapligt arbete, där man hävdat att 12,4 procent av insatta Brånemarkimplantat var så diagnostiserade [3]. Det visade sig att 70
procent av dessa implantat uppvisade avsaknad
av ytterligare benförluster med ökande tid. Detta
förvandlar problemet med Brånemarkimplantat
som hade drabbats av progredierande benförlust
till drygt 4 procent. En annan studie av långtidsuppföljda moderna implantat visade att bara cirka 2 procent drabbades av periimplantit [4].
SAMMANFATTNING

Orala implantat utgör en behandlingsmetod som
är här för att stanna, åtminstone under överskådlig
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tid. Förutsatt att kontrollerade moderna implantattyper används av väl tränade kliniker förefaller den
sammantagna lyckandefrekvensen ligga på cirka
95 procent vid 10 års uppföljning eller mer, vilket
får sägas vara ett mycket gott kliniskt resultat [4]. l

Figur IV. Tvåstegskirurgi
utgör fortfarande ett
säkert sätt att placera
implantat. Det rör sig här om
implantatet från en patient
som avled alldeles innan
implantaten skulle anslutas
till en brokonstruktion.
a) Gammalt ben innan
implantatet sattes in.
b) Nybildat ben efter kirur
gin.
c) Det genomskurna implantatet.
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”Orala implantat
utgör en behandlingsmetod
som är här för
att stanna, åtminstone under
överskådlig tid.”
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