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Tandrestaureringsmaterial innehåller en mängd 
ämnen med olika biologiska egenskaper. I mun
hålan utsätts de för mekanisk, kemisk, mikro biell 
och enzymatisk påverkan, och substanser kan fri
sättas från materialen. Frisatta substanser kan 
medföra biologiska effekter i munslemhinnan el
ler absorberas och distribueras systemiskt och 
ge allmänna reaktioner. Patienter med reaktioner 
som antas vara relaterade till tandmaterial bör ge
nomgå en systematisk utredning. Artikeln ger kli
niska råd om hur risken för biverkningsreaktioner 
kan minimeras, samt om rapportering av reaktio
ner mot tandrestaureringsmaterial. 

Tandrestaureringsmaterial hör till de mest använda 
artificiella materialen. Det handlar om allt från fö-
rebyggande material till material som används för 
omfattande restaureringar av tänder. De flesta i be-
folkningen kommer vid någon tidpunkt i livet att ex-
poneras för dentala material i någon form.  

Det finns ett mycket stort, men okänt, antal pro-
dukter från olika producenter på den europeiska 
marknaden. Alla tandrestaureringsmaterial klassi-
ficeras som medicinsk-teknisk utrustning enligt det 
aktuella europeiska direktivet (MDD 93/42/EEG), 
och de CE-märks i enlighet därmed. 

CE-märkningen innebär att direktivets grundläg-
gande krav är uppfyllda. Dessa krav är generella, till 
exempel att materialet ska lämpa sig för ändamålet 
och att det inte ska vara skadliga. Detta är procedu-
rer som ligger i händerna på tillverkarna, och som 
kontrolleras av så kallade tekniska kontrollorgan, det 

vill säga företag som är ackrediterade för just detta. 
Även om CE-märkningen inte säkerställer någon 
detaljerad odontologisk kvalitet, är det viktigt att 
märkningen innebär att tillverkarna görs ansvariga 
med avseende på oönskade händelser och kvalitets-
problem med materialen.

Hållbarhet och orsaker till revision av restauratio-
ner är beroende av många faktorer, som biologiska 
och tekniska egenskaper och – inte minst – operatörs- 
och patientfaktorer. Tandfyllningsmaterial degrade-
ras i munhålan i varierande grad. De substanser som 
frisätts kan orsaka biologiska effekter som senare kan 
leda till oönskade kliniska reaktioner, till exempel 
genom toxiska mekanismer, överkänslighetsreak-
tioner och allergi (figur I).

Denna artikel handlar om biologiska egenskaper 
hos tandrestaureringsmaterial och deras eventuella 
kliniska betydelse baserat på information från labo-
ratorieförsök (in vitro-studier) och observerade kli-
niska reaktioner. Potentiella biverkningsreaktioner 
på tandrestaureringsmaterial diskuteras med fokus 
på ämnen som kan antas utgöra primära riskfaktorer 
för materialreaktioner vid användning av materialet 
i fråga. Detta är ett resonemang som i princip kan 
omfatta alla artificiella biomaterial som används 
på människor. 

FRISÄTTNING 
AV MATERIALSUBSTANSER 
Dentala restaureringsmaterial utsätts för stora me-
kaniska, kemiska, mikrobiella och enzymatiska på-
verkningar vid klinisk användning. 

Här presenteras den sjätte artikeln om dentala material.  
Tidigare artiklar i serien har publicerats  

i Tandläkartidningen nummer 4, 5, 7 och 10/2017.

Översikt. Del av artikelserien Dentala material. 
Godkänd för publicering den 15 september 2016.  

Artikeln är översatt från danska av Öresunds Översättningsbyrå, Lund.
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Översikt

Korrosion av metaller och keramer
Metaller och legeringar används mest till kronor och 
broar, samt till avtagbara protetiska konstruktioner. 
Metaller kan vara ädla, som de klassiska guldlege-
ringarna, eller oädla, varav kobolt-krom-legeringar 
sannolikt är de mest använda i dag. Alla metalliska 
legeringar avger metaller till omgivningen, anting-
en i jonform eller i partikelform [1–3]. Det gäller även 
metalliska ortodontiska material och metaller som 
används i samband med implantatbehandling. Även 
keramiska material avger substanser, men mängden 
bedöms vara låg [3, 4]. 

Frisättning av substanser 
från polymera material

Mekanismerna vid frisättning av substanser från 
polymera material är komplexa. Det kan handla om 
nedbrytning (degradering) av materialet eller diffu-
sion och frisättning av icke-polymeriserade mono-
merer eller andra ämnen. Direkt efter att en ny plast-
fyllning har gjorts, kan monomerer från materialen 
påvisas i saliven, men efter en vecka är de inte läng-
re detekterbara [5]. 

Enzymatisk nedbrytning
I saliven finns en rad enzymer som bland annat bi-
drar till matsmältningen och det antibakteriella för-
svaret. Salivesteraser har också en förmåga att klyva 
esterbindningar i polymerbaserade material. In vi-
tro-studier har visat att human saliv har enzymakti-
vitet som kan bryta ned esterbindningar i bisfenol A 
glycidyl-metakrylat (BisGMA; figur II) och trietylen-
glykol-dimetakrylat (TEGDMA), alltså monomerer 
som används i bindningar och kompositer, och att 
human saliv bidrar till ökad degradering och frisätt-
ning av degraderingsprodukter från kompositer [6].

Mikrobiell nedbrytning och biodegradering
Förutom enzymer och vatten i saliv kommer mate-
rial som används oralt att vara exponerat för mikro-
organismer. Det orala mikrobiomet består av många 
bakteriella arter [7] som kan kolonisera restaure-
ringsmaterial och bilda biofilm. 

Det har rapporterats om bildning av tjockare bio-
film på kompositer och keramer än på glasjonomer 
in situ [8], och biofilm på komposit har bedömts ha 
högre vitalitet än biofilm på amalgamfyllningar [9]. 
Det har också konstaterats större mängd Streptococcus 
mutans på kompositfyllningar än på amalgam- och 
glasjonomerfyllningar [10] samt ökad andel kariesas-
socierade bakterier på kompositrestaurerade ytor än 
på icke-restaurerat dentin och emalj [11].  

In vitro-studier har visat att biofilm på komposit kan 
leda till ökad degradering och ytråhet [12, 13]. Enzy-
mer med esterasaktivitet som produceras av S. mutans 
har i detta sammanhang visat sig öka degraderingen 
hos adhesiver och komposit [14]. In vitro-studier in-
dikerar också att biodegradering kan öka det bakte-
riella mikroläckaget i interfasen mellan dentin och 

material [15]. Nedbrytningsprodukter från dentala 
monomerer har visat sig kunna påverka bland annat 
bakteriell tillväxt och genexpression [13, 16, 17]. Det 
har också rapporterats att eluater från samt mono-
merer använda i komposit leder till ökad produktion 
av icke vattenlösligt glukan, som är en extracellulär 
polysackarid knuten till bakteriens kariesfrämjande 
egenskaper hos Streptococcus sobrinus [18].

Det material som används vid en restaurering kan 
således, efter allt att döma, påverka dental biofilm 
genom att monomerer och nedbrytningsprodukter 
frisätts från kompositer, antibakteriella produkter 
som kvicksilver och koppar frisätts från amalgam 
[19, 20] och fluor och aluminium från glasjonomer-
baserade material [21]. 

Det har funnits indikationer på att restaurerings-
materialet kan påverka den mikrobiella florans 
sammansättning vid sekundärkaries, eftersom 
man kunnat påvisa ett ökat antal mikroorganismer 
och större mikrobiell mångfald från sekundärkaries 
under kompositfyllningar än hos amalgamfyllningar 
[22]. En senare undersökning rapporterade däremot 
ingen signifikant skillnad i sammansättningen av 
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Figur I. Från närvaro av ett 
material till möjlig oönskad 
klinisk reaktion.

Biverkningssekvens

Figur II. Bis-GMA är exempel på en dimetakrylatmonomer som används i kompositer och 
bonding. Cirklarna anger esterbindningar, och var dessa kan degraderas genom närvaro av 
esteras (enzym) och vatten. Esterbindningen är även exponerad i polymeriserat tillstånd.  

Bisfenol A Glycidyl-Metakrylat (Bis-GMA)
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den mikrobiella floran från sekundärkaries där man 
använt komposit respektive amalgam [23]. 

BASALA MEKANISMER 
FÖR BIOLOGISKA REAKTIONER

Interaktion med cellulära molekyler
Metakrylatmonomererna HEMA och TEGDMA, 
som ofta används i kompositer och adhesiver och, 
när det gäller adhesiva material, även i resinmo-
difierad glasjonomer, hör till de mest undersökta 
i cellkultursystemen. Det har påvisats att mono-
mererna binder till glutation (GSH) i celler relativt 
snabbt (minuter till timmar) efter exponering [24, 
25]. En sådan reaktion är generellt detoxifierande 
och ger lägre reaktivitet hos det främmande ämnet 
och ökad vattenlöslighet (underlättar utsöndring-
en ur kroppen) [26]. Vid högre exponeringskon-
centrationer kan dock underskott av GSH i expo-
nerade celler störa cellernas redoxbalans. Vidare 
antar man att monomerernas cysteinreaktivitet 
inte är specifik för GSH, utan även förekommer för 
proteiner. Strukturella förändringar av kroppens 
proteiner till följd av en sådan protein-monomer- 
komplexbildning kan vara en förklaring till ämne-
nas allergiska potential. Cystein och modifikatio-
ner av cystein i proteiner är viktiga för många prote-
iners funktion. Bindning av monomerer till cystein 
kan därför också ha andra effekter på levande cel-
ler än vad vi i dag känner till.

Det har antytts att metakrylater kan interagera med 
andra cellulära molekyler än proteiner och GSH, till 
exempel lipider och DNA [27, 28]. Det har påvisats 
att celler aktiverar DNA-skaderesponsmekanismer 
vid exponering för både HEMA och TEGDMA [29, 
30]. I de flesta försök har man emellertid använt 
koncentrationer som är relativt höga jämfört med 
dem som mäts kliniskt. När det gäller användning 
av kliniskt mer relevanta koncentrationer föreligger 
inga undersökningar som gör att man säkert kan säga 
att metakrylaterna är gentoxiska. 

Partiklar och nanopartiklar
Hur nedbrytningsprodukter från materialen påver-
kar levande celler är sparsamt undersökt. Detta gäl-
ler både de nämnda polymer- och monomerned-
brytningsprodukterna och fyllningspartiklar som 
frisätts genom slitage, putsning och byte av kompo-
sit. De partiklar som används i materialen är av oli-
ka storlek, och de minsta är nanopartiklar (från 1 till 
100 nanometer). 

Inom partikelforskningen generellt ser man att 

nanopartiklar kan ge andra biologiska effekter än 
större partiklar med samma kemiska sammansätt-
ning. Detta kan bland annat förklaras av att vissa 
barriärer, till exempel cellmembran, är mindre ef-
fektiva gentemot mindre partiklar. Kartläggningen 
av exponering för partiklar som frisätts från tand-
behandlingsmaterial är bristfällig, både vad gäller 
mängd och karakterisering. En sådan kartläggning 
är dock viktig om man ska kunna upptäcka eventuell 
biverkningspotential.

Studier där man undersökt toxiciteten hos tand-
restaureringsmaterial har i stort sett utförts på cell-
linjer som inte kan förväntas utgöra en tillräckligt 
representativ modell för en komplex multicellulär 
organism. Undersökta ämnen kan visa sig vara mer 
eller mindre skadliga i cellkulturer än i celler i krop-
pen. Resultaten måste därför tolkas med försiktighet 
när det gäller kliniska konsekvenser. Trots skillnader 
är in vitro-modeller ett viktigt verktyg för att identi-
fiera möjliga molekylära interaktioner i celler, och 
de kan således fungera som en bra utgångspunkt 
vid riskbedömning.   

KLINISKA BIOLOGISKA REAKTIONER
Dentalmaterial är i hög grad biokompatibla, och 
oönskade reaktioner (biverkningar) på dentalma-
terial som används i enlighet med bruksanvisning-
en är sällsynta. Dock kan misstag förekomma, till 
exempel spill av bondingmaterial på gingiva. Det 
ökar risken för en oönskad reaktion. Sådana inciden-
ter kan i teorin betraktas som avvikelser, men det är 
inte praktiskt möjligt att skilja mellan oönskade re-
aktioner som inträffat på grund av att bruksanvis-
ningen inte följts, och sådana då materialet använts 
i enlighet med anvisningarna. Därför omfattas alla 
oönskade reaktioner på dentalmaterial hos patien-
ter av begreppet ”biverkningar”.  

Större epidemiologiska undersökningar om före-
komst av biverkningar i samband med dentalmate-
rial saknas. Oönskade reaktioner mot olika typer av 
dentalmaterial uppskattas förekomma vid cirka 0,1 
procent av alla behandlingar [31].  

Kliniska manifestationer
Biverkningar från dentalmaterial kan kliniskt ma-
nifestera sig som till exempel orala lichenoida kon-
taktlesioner, stomatit/mukosit, sårbildningar, ödem 
och rubor (figur III–IV). Symtomen kan till exempel 
vara smärta och sveda. Andra tecken och symtom 
kan vara urticaria och dermatit. Samtidig kan man 
förmoda att en relativt stor andel av biverkningar-
na efter tandbehandling läker ut relativt snabbt och 
därmed aldrig observeras av den behandlande tand-
läkaren. Patienter kan också vara bekymrade för ris-
ken för biverkningar från ett bestämt material, och 
därmed kan oönskade reaktioner av subjektiv na-
tur medieras. Sådana mekanismer tar vi inte upp i 
denna översikt.

En rad omständigheter krävs för att en klinisk re-

” Dentalmaterial är i hög grad biokompatibla, 
och oönskade reaktioner (biverkningar) på 
dentalmaterial som används i enlighet med 
bruksanvisningen är sällsynta.”
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aktion mot ett dentalmaterial ska uppstå. Materialet 
ska frisätta en eller flera substanser som kan tas upp 
i munslemhinna, mage/tarm eller lungor, och dist-
ribueras till celler där substansen ger en biologisk 
effekt. Vid tillräckligt hög dos kan en klinisk effekt 
observeras (figur I). Den kliniska effekten kan orsa-
kas av toxiska mekanismer eller överkänslighetsre-
aktioner/allergi. 

Toxiska och allergiska mekanismer
Exponering för toxiska ämnen ger – beroende av dos 
– toxiska effekter. I princip kan alla ämnen vara tox-
iska; det är bara frågan om dos (”sola dosis facit vene-
num”; Paracelsus, 1493–1541). Den toxiska effekten 
kan medieras av att ämnet binds till viktiga kemis-
ka grupper i till exempel proteiner och på det sättet 
påverkar funktionen hos enzymer, membran, trans-
portmekanismer och strukturella proteiner. Ämnen 
kan också generera fria radikaler eller påverka DNA 
och därmed vara mutagena.  

Ett centralt begrepp inom toxikologin är sambandet 
mellan dos och respons. Generellt gäller att vid högre 
doser kommer fler personer i en exponerad grupp att 
uppvisa en viss effekt. Vid experimentella studier är 
det normalt att man försöker bestämma vilken dos-
nivå som är den högsta som kan administreras utan 
att det ger observerbara skadliga effekter (NOAEL 
= No Observed Adverse Effect Level). 

Exponeringar kan vara akuta (det vill säga mindre 
än 14 dagar) eller kroniska (mer än ett år) [32], och 
effekter kan vara reversibla eller irreversibla. Det är 
svårare att påvisa negativa hälsoeffekter vid kronisk 
exponering än vid akuta exponeringar. Risken för att 
en toxisk effekt ska uppstå efter kronisk exponering 
anses vara proportionerlig mot den kumulativa dosen.

Exponeringsvägen har stor betydelse för vilka 
effekter som kan förväntas efter exponering för en 

toxisk substans. Exponeringen kan ske på flera sätt, 
och absorptionen kan variera betydligt beroende på 
om den sker via hud eller slemhinnor, efter nedsvälj-
ning eller efter inhalation. Dessutom kan individuella 
faktorer (till exempel ålder, kön, predisponerande 
faktorer och genetisk polymorfism) ha betydelse 
för effekten av ett toxiskt ämne efter upptag i krop-
pen. En generell regel för minimering av risken for 
toxiska effekter från dentalmaterial är att se till att 
exponeringen för skadliga ämnen är så liten som 
möjligt och att ta särskild hänsyn till sårbara grup-
per (till exempel gravida, barn, allergiker, individer 
med upprepad exponering). Vid val av material är 

Figur III a–b. Lichenoid 
reaktion vid en buckal amal-
gamfyllning: Före byte (a) 
och tre veckor efter byte till 
glasjonomercement (b). Re-
aktionen var knappt synlig 
efter cirka två månader.

Figur IV. Sår i den marginella 
gingivan efter behandling 
med plastbaserad cement. 
Patienten var allergisk mot 
monomererna EGDMA och 
2-HEMA. En samtidig toxisk 
reaktion mot akrylater kan 
inte uteslutas. 

a b

” Oönskade reaktioner mot olika typer av 
dentalmaterial uppskattas förekomma  
vid cirka 0,1 procent av alla behandlingar.”
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det relevant att fråga sig själv om det finns alternativa 
material, och man bör följa substitutionsprincipen, 
det vill säga att material med relativt hög risk för bi-
verkningar ersätts med material med mindre risk.

Överkänslighetsreaktioner och allergi
Individer som är överkänsliga för ett ämne får re-
producerbara ”tecken och symtom” vid exponering 
för doser som tolereras av friska individer utan den-
na överkänslighet. Överkänslighetsreaktioner som 
medieras via immunologiska mekanismer kallas al-
lergiska reaktioner, och dessa kan vara antikropps-
medierade (till exempel via IgE eller IgG) eller cell-
medierade [33]. Överkänslighetsreaktioner utan 
påvisbara immunologiska mekanismer kallas ”icke-
allergisk överkänslighet”. Inflammation som beror 
på allergisk (eller icke-allergisk) överkänslighet kan 
resultera i ökad känslighet – hyperreaktivitet – och 
inflammationen kan förvärras av infektioner, irri-
tanter, fysisk ansträngning et cetera. [33]. 

Anafylaxi
Anafylaxi är en allvarlig och potentiellt livshotande 
systemisk överkänslighetsreaktion som kan karakte-
riseras av bland annat blodtrycksfall, kliande utslag, 
angioödem och andningssvårigheter. Vid anafylaxi 
frisätts inflammatoriska mediatorer (till exempel 
histamin) och cytokiner från mastceller och basofi-
la granulocyter. Vid en allergisk anafylaxi har perso-
nen alltid exponerats för ämnet tidigare. Reaktionen 
medieras av en immunologisk mekanism, till exem-
pel via IgE-, IgG- eller immunkomplex. Ett exempel 
på detta är födoämnesanafylaxi utlöst av jordnötter, 

vilket är en IgE-medierad allergisk anafylaxi. När en 
anafylaktisk reaktion uppstår på grund av icke-im-
munologiska förhållanden kallas den ”icke-allergisk 
anafylaxi” [33]. Anafylaktiska reaktioner mot den-
talmaterial har beskrivits i litteraturen. Till exempel 
kan formaldehyd som frisätts från rotfyllningsmate-
rial orsaka allvarliga anafylaktiska reaktioner [34].

Urticaria
Vid urticaria (”nässelfeber”) frisätts histamin från 
mastceller genom immunologiska eller icke-immu-
nologiska mekanismer. De icke-immunologiska me-
kanismerna kan vara fysiska, till exempel beröring, 
tryck, friktion och vatten. Urticaria har beskrivits i 
förbindelse med behandling med fissurförsegling 
[35] och i förbindelse med rotbehandling med ma-
terial som innehåller formaldehyd [34].

Kontaktdermatit
Dermatit är lokal inflammation i huden. Om tillstån-
det beror på immunologiska mekanismer kallas det 
allergisk kontaktdermatit. Orsaken kan exempelvis 
vara nickel, krom, kvicksilver, kolofonium och andra 
kemikalier med låg molekylvikt (så kallade haptener). 
I de fall då kontaktdermatit inte beror på någon im-
munologisk mekanism, används begreppet ”icke-
allergisk kontaktdermatit” (eller ”irritativ kontakt-
dermatit”) [33]. Motsvarande begrepp bör användas 
om inflammation i mukosa (mukosit, allergisk kon-
taktmukosit, icke-allergisk kontaktmukosit/irritativ 
kontaktmukosit). 

I tabell 1 finns exempel på materialkategorier, kri-
tisk substans (frisatt substans, som kan antas utgöra 

Tabell 1. Exempel på potentiella biverkningsreaktioner på dentalmaterial.

Material Kritisk substans* Exponering Mekanismer
Exempel på kliniska  
manifestationer Referenser

Polymerbaserade 
material (inklusive 
bondingmaterial och 
fissurförseglingsmaterial, 
cementeringsmaterial)

Metakrylater
(monomerer) 

Lokal (intraoral)
Inhalation

Överkänslighet/allergi Intraoral kontaktlesion
Luftvägsreaktion
Urticaria

[35, 48] 

Temporär cement  
med eugenol

Eugenol Lokal (intraoral) Överkänslighet/allergi Intraoral kontaktlesion [49, 50]

Temporär cement  
med kolofonium 

Kolofonium Lokal (intraoral)
Systemisk

Överkänslighet/allergi Intraoral kontaktlesion
Allergisk kontaktdermatit

[51]

Avtrycksmaterial (polyeter) ”Base paste component” Lokal (intraoral) Överkänslighet/allergi Intraoral kontaktlesion [52]

Kobolt-krom-legeringar Kobolt Lokal (intraoral) Överkänslighet/allergi Palmoplantar pustulös (PPP) [53]

Guld- och 
palladiumlegeringar

Guld
Palladium

Lokal (intraoral)
Systemisk (upp tagning  
via mage/tarm)

Överkänslighet/allergi Oral lichenoid lesion
Allergisk kontaktmukosit
Allergisk kontaktdermatit

[54]
[55]
[46]

Amalgam
 

Kvicksilver Lokal (intraoral)
Systemisk (inhalation, 
upptagning via mage/tarm)

Överkänslighet/allergi
Toxicitet

Oral lichenoid lesion
Allergisk kontaktdermatit 
Luftvägsreaktion
”Mikromerkurialism”

[56]
[57, 58]

[59, 60]

*Frisatt substans som kan antas utgöra en primär risk för biverkningar.
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den primära risken för biverkningar av materialty-
pen), exponeringsväg, mekanismer och kliniska 
manifestationer vad gäller potentiella biverknings-
reaktioner som kan tänkas uppstå i samband med 
tandbehandling. I tabellen hänvisas generellt till 
fallrapporter med beskrivningar av reaktioner där 
orsaken sannolikt har varit det misstänkta materia-
let. Bedömningen av samband mellan exponering 
och reaktion bygger på en sannolikhetsbedömning 
motsvarande den som görs vid biverkningar av lä-
kemedel [36]. Exempel på problemställningar som 
kan vara aktuella: 
● Har reaktionen beskrivits tidigare? 
● Finns ett tidsmässigt samband? 
● Minskar symtomen eller försvinner reaktionen 

om exponeringen upphör? 
● Kan reaktionen vara en biverkan från något annat, 

till exempel läkemedel? 
● Har patienten fått en liknande reaktion vid tidiga-

re exponering? 
Av naturliga orsaker är det sällan man kan testa om 

reaktionen upprepas vid förnyad exponering för det 
misstänkta tandrestaureringsmaterialet. 

VAD GÖR MAN OM PATIENTEN 
REAGERAR MOT ETT MATERIAL? 
Som kliniker kommer man med jämna mellanrum 
att få vara med om att patienten rapporterar om re-
aktioner efter att en tand har restaurerats med arti-
ficiellt material [37]. Det kan handla om lokala reak-
tioner som är topografiskt relaterade till den aktuella 
restaurationen, eller om mer generella reaktioner på 
längre avstånd från restaureringen (figur V). Man 
kan också skilja mellan den objektiva och identifier-
bara reaktionen å ena sidan, och den subjektiva och 
lite mer svårdiagnostiserade reaktionen å andra si-
dan. Det första tandläkaren måste göra i sådana fall 
är att försöka komma fram till om dentalmaterialet 
är den mest sannolika orsaken till reaktionen. Sam-

manfaller reaktionen med restaureringsproceduren 
i tid? Har patienten haft liknande reaktioner tidiga-
re? Har patienten kända allergier som kan relateras 
till fyllningsmaterialet? Kan något av de ämnen som 
finns i materialet korsreagera med kända allergener? 
Det är välkänt att patienter med allergi mot palladi-
um vanligtvis även reagerar mot nickel. Orsaken till 
detta är sannolikt en korsreaktion [38]. Kan lesionen 
relateras till andra orsaker, till exempel traumatisk 
lesion, pulpitsmärta eller andra former av hud- och 
slemhinneproblem?

Vidare bör man titta på om det är nödvändigt att 
ta bort den restauration som antas vara orsak till 
symtomen. Om en kontaktlesion uppstått postope-
rativt och den kan få kontakt med restaureringen, 
är detta en indikation för att byta ut restaurationen 
mot ett alternativt material [39]. Om reaktionerna 
är mer allmänna och på längre avstånd från restau-
rationen, kan diagnostiken innebära större utma-
ningar. Eventuella allmänsjukdomar bör uteslutas 
som orsak innan ett byte inleds. I sådana fall bör man 
samarbeta med en läkare eller hudspecialist om den 
vidare diagnostiken [40]. 

Förebyggande av reaktioner: 
materialhantering

Vid kända allergier eller på förhand rapporterade re-
aktioner gentemot en eller flera beståndsdelar i ett 
restaurationsmaterial är det en bra försiktighetsprin-
cip att undvika vidare användning av detta material 
på patienten i fråga. 

Vid eventuell borttagning/bortborrning av res-
taureringar frisätts många partiklar. Dessa kan både 
penetrera närliggande slemhinnor och inhaleras av 
patienten, och även operatören kan bli exponerad. 
Åtgärder som kan motverka detta är användning av 
kraftig vattenspray på det roterande instrumentet 
samt användning av vakuumsug [40]. Även använd-
ning av kofferdam kan minimera exponeringen 

Figur V a–b. Intraoral liche-
noid kontaktreaktion vid en 
guldkrona som tillverkats 
fem år tidigare (a). Patienten 
hade också reaktioner 
vid höftpartiet (b). Fem 
månader efter att kronan 
tagits bort var reaktionen 
helt borta. Av dermatolog 
tolkades reaktionen som 
systemisk kontaktdermatit 
(så kallad "fjärreaktion") i 
förbindelse med guldallergi. 
(Anpassat efter [46], med tillstånd 
från förlaget.)

a b
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Figur VI. Borttagning av 
amalgam fyllning med hög-
hastighetsborr, vakuumsug 
och kofferdamskydd.

vid bortborrning av restaurationsmaterialet [41] 
(figur VI). 

Vid framställning av polymerbaserade fyllnings-
material bör varje kontakt undvikas mellan hud- och 
slemhinneytor och ohärdat material. Kofferdam är 
ett bra sätt att minimera risken för patienten i detta 
sammanhang. Förutom sin fuktkontrollerande funk-
tion bidrar kofferdamduken till att hålla slemhin-
nan/tungan borta från operationsområdet. Latexfri 
kofferdamduk bör användas, så att man undviker 
reaktioner hos patienter med latexallergi.

Vidare kan en ofullständig härdning leda till 
läckage av opolymeriserade monomerer, och på så 
sätt fungera som grogrund för materialrelaterade 
reaktioner [42]. Att materialet härdar ordentligt är 
därför viktigt, samtidigt som man måste se till att de 
olika kompositskikten inte blir för tjocka. För kon-
ventionella ljushärdande kompositer är det rekom-
menderade härddjupet cirka 2 mm, medan det för 
så kallade bulk-fill-kompositer är 4–5 mm. All härd-
ning på större djup är osäker vad gäller omsättnings-
grad. Härdlampans effekt minskar betydligt med 
avståndet från ljuskällan, och denna effektförlust 
måste kompenseras med tid [43]. Det är viktigt med 
tillräcklig härdtid – minst den tid som producenten 
rekommenderar – men man måste samtidigt vara 
uppmärksam på risken för temperaturstigning vid 
användning av högeffektslampor [44]. 

Kunskap om materialet 
När en patient får en materialrelaterad reaktion är 
det ofta nödvändigt att ta reda på vilka ämnen res-
taurationsmaterialet består av. Med gällande lag-
stiftning (tandfyllningsmaterial klassificeras som 
medicinteknisk produkt) är detta ingen enkel sak, 
eftersom tillverkarna formellt sett inte behöver 
ange alla relevanta substanser i produktdatablad, 
och dessa datablad dessutom kan vara oprecisa 

[45]. Det mest naturliga är att kontakta producen-
ten för att på så sätt få fram information. Hur den-
ne förhåller sig till en sådan förfrågan varierar; se-
riösa producenter kännetecknas dock av att de är 
behjälpliga med svar på specifika frågor om sam-
mansättning.

RAPPORTERING
I enlighet med grunden för CE-märkning är tillver-
karna skyldiga att ta emot rapporter om oönskade 
händelser och biverkningar. Detta är dessvärre inte 
allmänt tillgänglig information, men under alla om-
ständigheter bör man rapportera i högre grad än vad 
man gör i dag. Vid allvarliga händelser, som potenti-
ellt hotar liv och hälsa, ska rapport också skickas till 
hälso- och sjukvårdsmyndigheterna. I Sverige rap-
porteras misstänka biverkningar till Läkemedels-
verket (https://lakemedelsverket.se). I Danmark är 
det Lægemiddelstyrelsen som ska ta emot sådana 
rapporter. Det är värt att påpeka att de som ”mått-
tillverkar” medicinsk utrustning, (tandtekniker och 
tandläkare med egna produktionssystem, till exem-
pel fräsutrustning) är att betrakta som producenter. 

Norge har sedan 1993 haft ett särskilt och produ-
centoberoende nationellt rapporteringssystem för 
biologiska reaktioner på dentala material, och här tar 
man emot rapporter från hälso- och sjukvårdsper-
sonal om observerade och misstänkta biverkningar 
av dentala material. Merparten av de reaktioner 
som rapporterats har inte kunnat verifieras genom 
exempelvis allergitest, borttagning av materialet 
och återexponering et cetera, men det räcker med 
en misstanke om att ett visst material har orsakat 
en reaktion. Longitudinella data visas i figur VII. 
Data för perioden 1993–2015 visar att andelen rap-
porter om amalgam har minskat betydligt sedan 
1993, medan andelen rapporter om metaller och 
legeringar har ökat från cirka 10 procent 1993 till 
cirka 35 procent 2015. Denna ökning kan möjligtvis 
relateras till förbättrad diagnostik samt till den nya 
kunskapen om guldallergi, som framkommit under 
denna tidsperiod. Andelen rapporter relaterade till 
plastfyllningsmaterial och cement var cirka 30 pro-
cent 2015, och denna andel har inte ökat, trots att 
användningen av dessa materialtyper ökat under 
observationsperioden.

KLINISK BETYDELSE
Inom tandvården används många typer av materi-
al som kan frisätta substanser och i sällsynta fall or-
saka oönskade biologiska reaktioner. 

Reaktionerna kan vara lokala i munslemhinnan, 
eller allmänna, och förorsaka överkänslighetsreak-
tioner, allergiska reaktioner och eventuellt toxiska 
effekter. Allergisk kontaktmukosit kan uppstå hos 
patienter med allergi mot substanser som frisätts, 
till exempel guld från guldlegeringar och kvicksilver 
från amalgamfyllningar. Vid kontaktallergisk lesion 
i munslemhinnan (lichenoid kontaktlesion) är ett ut-

” I Sverige 
rapporteras 
misstänka 
biverkningar 
till Läkemedels
verket.”
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Figur VII. Andel rapporterade biverkningar för de olika typerna av angivna material.
Källa: Bivirkningsgruppens årsrapport 2015 [47].

Biverkningsrapporter 1993–2015byte av det material som orsakar reaktionen indicerat.
Alla allvarliga reaktioner som till exempel har lett 

till, eller kunde ha lett till, allvarliga hälsoeffekter 
ska rapporteras till ansvariga myndigheter. Det är 
viktigt att alla typer av reaktioner rapporteras till 
tillverkaren eller importören, om möjligt även till 
producentoberoende rapporteringssystem.

ENGLISH SUMMARY 
Dental restorative materials: Biological properties 
and their clinical implications
Lars Björkman, Nils Roar Gjerdet, Jan Tore 
Samuelsen, Håkon Valen and Torgils Lægreid
Tandläkartidningen 2017; 109 (11): 62–70
Dental restorative materials contain a large number 
of substances with different biological properties. In 
the oral cavity restorations are exposed to mechani-
cal, chemical, microbial, and enzymatic influence, 
and consequently some of the substances can be re-
leased. Released substances can potentially cause 
biological effects in the oral mucosa, be absorbed 
and distributed systemically, and cause general reac-
tions. In the present article biological mechanisms 
which may have importance for the release of sub-
stances from polymer based restorative materials, 
and the biological implications on the cellular level, 
are discussed. In addition, different mechanisms for 
clinical implications of the exposure to the released 
substances are discussed, with a focus on hypersen-
sitivity, allergy and toxicity. 

Patients with allegedly-related reactions to den-
tal materials should be examined systematically. 

Allergic contact mucositis may appear in patients 
with previous allergies to gold and simultaneous 
exposure to dental gold alloys. Patients with contact 
allergic lesions in the oral mucosa (e.g. lichenoid 
contact lesions) should have the material causing the 
reaction replaced. Clinical advice regarding how the 
risk for adverse reactions to dental materials can be 
minimized is provided, as well as recommendations 
regarding reporting of adverse reactions. l
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Debatt Gör din röst hörd

Ge inte patienter böter för uteblivande

” Förtroende tar lång tid att bygga upp och går blixtsnabbt att rasera.” 

När vi i tandvården bötfäller våra pa
tienter skadar vi relationen. Du som har 
makt att bötfälla en annan person har 
ett överläge. Den dömda har ensam an
svar för det inträffade. Hur kan vi vara 
säkra på att det alltid är patientens fel 

Castillo Hotel Son Vida
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Ge inte patienter böter för uteblivande
När vi i tandvården bötfäller våra pa
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V
i från Ehlers-Danlos syn-

drom (EDS) Riksförbund, 

applåderar den nya tand

vårdslagen. Men vi vill upp

märksamma att de grup

per i samhället som har stora bekymmer 

Ehlers-Danlos syndrom (EDS), kan inte 

välja. Även tänderna är påverkade av det 

genetiska problemet med bindväven hos 

en del, dock inte alla. Trots noggrann 

skötsel kan tandfickor, blödande tand-

i EDS-gruppen (Berglund B, Björck E. 

Women with Ehlers-Danlos syndrome 

(EDS) experience low oral health-rela

ted quality of life. Journal of Orofacial 

Pain, 2012;26(4):307-314).Osäker munhälsa med sällsynta diagnoser 

Gör din 

röst hörd

FKG Dentaire SA

www.fkg.ch

Race, ett brett filsortiment -

från kanalsökning  till rensning

Bemästrar metall-

utmattning

Optimalt skärande

Ingen skruveffekt

Förbättrad resistens - 

Torque (vridmoment) 

och materialutmattning

Exakt styrning
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S
veriges Tandläkarförbund be-

höver en stark organisation och 

ett tydligt varumärke för att 

kunna bedriva den verksamhet 

som ni medlemmar, genom för-

bundsmötet, gett förbundet i uppdrag att 

utföra. 
Vi i förbundsstyrelsens stadgegrupp 

tar nu ett krafttag med att ändra och 

modernisera stadgarna i syfte att få ett 

starkt och levande Tandläkarförbund.

Sveriges Tandläkarförbunds orga-

nisation har länge varit otydlig vilket 

ibland har gjort det svårt att driva tand-

läkarnas professionella frågor på ett 

kraftfullt sätt. 

SAMTIDIGT HAR KONTAKTEN med alla er 

som utgör Sveriges Tandläkarförbund, 

tandläkare och medlemmar, försvagats 

då Tandläkarförbundet saknar en lokal 

organisation och en direktkontakt med 

medlemmarna. 

Nu ska det bli ändring! Vi i förbunds-

styrelsens stadgegrupp arbetar inten-

sivt med det uppdrag som förbundssty-

relsen fått av förbundsmötet – att stärka 

Sveriges Tandläkarförbund. I grunden. 

Syftet är att säkra att vi även fortsatt 

kan ha ett levande förbund för alla tand-

läkare. Vi gör det här tillsammans och 

riksföreningarna tar ett tydligare an-

svar för Tandläkarförbundets verksam-

het. 

FÖRRA ÅRET SATTE VI tillsammans på 

pränt vad Tandläkarförbundet gör, vår 

mission: ”God livskvalitet börjar i mun-

nen. Sveriges Tandlä-

karförbund ger tandlä-

karna förutsättningar 

att utvecklas professio-

nellt, ständigt höja kva-

liteten i svensk tandvård 

och därmed förbättra 

den orala hälsan i befolkningen.” 

Ledstjärnan, visionen, för vårt arbete 

är ”Kunskap och kvalitet i världsklass”. 

Detta är vad vi drivs av och vi hoppas att 

även du som medlem skriver under den 

parollen. 

”Historien håller oss i handen. Och 

Så stärker vi Tandläkarförbundet

” Nu ska det bli ändring! 

Vi arbetar intensivt /.../ 

med att stärka Sveriges 

Tandläkarförbund.” 

vi håller framtiden i vår.” Så börjar en 

text vi kallar Tandläkarförbundets his-

toria som vi inom förbundet tagit fram 

för att bli tydligare i vår medlemsre-

krytering. Du kan läsa hela historien på 

hemsidan. 

VAD BETYDER DESSA RADER FÖR DIG? För 

oss i stadgegruppen betyder orden att 

vi måste göra det 

möjligt för Sveri-

ges Tandläkarför-

bund att bedriva 

och utveckla sin 

verksamhet så att 

den i högsta grad 

stöttar dagens och morgondagens tand-

läkare. Vi behöver en förbundsorgani-

sation som står stark mot myndigheter 

och kan stärka medlemmarna både per-

sonligt och professionellt. Allt för en pa-

tientsäker vård.

Och Tandläkarförbundet behöver 

l Delar av förbundsstyrelsen 

på förbundsmötet i december, 

då förslaget om en stadgeänd-

ring först lades fram. 

närmare kontakt med dig som är med-

lem. Vi ser över våra kommunikations-

kanaler, både tryckta och digitala. Vi 

ändrar formerna för förbundsmötet och 

skapar nya mötesplatser för tandläkar-

nas frågor. Det är viktigt för hela för-

bundsstyrelsen att du är med oss. Tveka 

inte att höra av dig med tankar och idé-

er. Vi ska vara öppna med vad vi gör och 

ta emot synpunkter. 

Du når stadgegruppen på e-post:  

jeanette.falk@tandlakarforbundet.

se, hela förbundsstyrelsen på kansli@

tandlakarforbundet och vår ordförande 

Hans Göransson på ordforande@tand-

lakarforbundet.se. Nikolaos Christidis, 

Sveriges Odontologiska Lärare 

Hampus Eksell, 

Sveriges Tandläkarförbunds Studerandeförening

Peter Franzén, 

Tandläkare – Egen Verksamhet

Kenth Nilsson, 

Tjänstetandläkarna
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i EDS-gruppen (Berglund B, Björck E. 

Women with Ehlers-Danlos syndrome 

(EDS) experience low oral health-rela-

ted quality of life. Journal of Orofacial Osäker munhälsa med sällsynta diagnoser 

Debatt Gör din röst hörd

Digora® Optime-systemet gör ditt dagliga arbetsflöde enklare och 

effektivare. Ett diagnostikverktyg för alla intraorala  applikationer. 

Ledande kliniska resultat vid upprepade  tillfällen, automatiskt och 

effektivt med högsta tillförlitlighet.

Det smarta verktyget för  alla intraorala bildbehov.

Digora® Optime är ett intraoralt bildplattesystem för dental radiografi. 

 Intuitivt, lätt att lära, smart och effektivt diagnostikverktyg.

• Överlägsen bildkvalitet automatiskt varje gång

• Alla intraorala format (0,1,2,3 och 4C) 
• Prisvärd och pålitlig investering

Lätt, smart och effektivt.

Inbyteskampanj på Digora! Byt upp dig till det sensaste. Vi betalar 16 500 kr för din gamla scanner!Ordinarie pris 59 000 kr – 16 500 kr inbyte = Ditt 
pris för helt ny modern scanner: 42 500 kr!  Alla priser är exkl. moms. Erbjudandet gäller så långt lagret räcker.
 

Världsledande leverantör av innovativa bildlösningar för tandvårdskliniker med 

höga krav. Dentalmind marknadsför Soredex 3D-röntgen, intraoral och extraoral 

röntgen. Dentalmind har de senaste och smartaste digitala bildlösningarna.

Boka en demonstration eller beställ direkt på dentalmind.com eller 0346-488 00. 

U tvecklingen av resistenta patogener är alarmerande. Infektioner som under de senaste decennierna setts som tämligen banala kan i dag i 
värsta fall leda till att patienter avlider. 
Bara i Europa dör varje år 25 000 män
niskor av infektioner som orsakats av 
antibiotikaresistenta patogener. Att i en 
högteknologisk sjukvård, där möjlighe
terna att rädda människors liv ökat mar
kant, riskera patienters hälsa och liv på 
grund av infektioner där inget antibioti
kum har effekt är numera en reell risk. 

Viktiga åtgärder för att komma åt 
detta globala problem är att minska an

Så kan vi hejda antibiotikaresistensen
iciner lyckats uppnå [3]. Parallellt med  
enorma investeringar tror jag därför att 
vi även behöver vidta andra åtgärder. Jag 
tror också att andra alternativ kan vara 
åtminstone lika kraftfulla som de mil
jarder som läggs på utveckling av nya lä
kemedel.

ENLIGT SOCIALSTYRELSENS riktlinjer 2011 
gick bara en procent av de totala hälso
och sjukvårdskostnaderna i Sverige till 
förebyggande [4]. 99 procent lades på att 
minska symtom eller, i bästa fall, bota 
sjukdomar när vi fått dem. Fördelningen 
borde se helt annorlunda ut eftersom det 
är bättre att förebygga sjukdomar än att 

är bättre att förebygga sjukdomar än att 
behandla dem. Friska får färre infektio

systemet och om det går att förebygga 
sjukdom borde en konsekvens bli att be
hovet av antibiotika minskar. Detta har 
vi visat i flera studier – barn som fick till
skott av Lactobacillus reuteri var friskare 
och använde mindre antibiotika [6–8].

I dag diskuteras sambandet mellan 
munhälsa och sjukdomar i övriga de
lar av kroppen [9]. Självklart är munnen 
en del av kroppen och immunsystemet. 
En studie på patienter med kronisk par
odontit visade att tillskott av Lactobacil-
lus reuteri efter depuration kunde minska 
antalet patienter med djupa tandkötts
fickor. Effekten antas bero på Lactobacil-
lus reuteris förmåga att påverka orala pa

redaktionen@tandlakarforbundet.se

Debatt Gör din 
röst hörd

P
lötsligt kom rapporter om peri

implantit. Om en forsknings

grupp rapporterade 6 procent 

av alla implantat med denna 

farsot, kom en annan med 12. 

Då började de första tala om 18. Beroen

de på om man refererar procenten peri

implantitit på implantat

kunde man se upp till 50 procent. 

Men många kliniker kände inte igen 

sig. Visst hade de sett något implan

l

l

l

l

l

l

l

Periimplantit: 

på en främmande kropp? 

” ...starka skäl att betvivla 

att denna implantatens 

digerdöd var en realitet.” 

plantatdesign kunde fungera bra, vilket 

rapporterades då debatten om detta im

plantat var het (Albrektsson et al 2007). 

Man fick av allt att döma bekymmer 

först om man kombinerade nedslipning 

 (rekommenderades 

ursprungligen) med senare direkt belast

ning av detsamma – nedslipningen ledde 

till vibrationer i benet och destruktion av 

implantatbädden, vilket inte var bra att 

kombinera med direktbelastning. 

Debatt

som Hans Karlsson inledde sitt debatt-
inlägg med. Karlsson hävdar att jag sagt 
att det inte finns kompetens inom SKL 
i ”tandvårdsfrågor”. Han skriver att det 
finns statsvetare, ekonomer och jurister 
i SKL:s korridorer, som med kunskaper 
om lagar, förordningar och offentlig för-
valtning ska företräda medlemmarna i 
deras huvudmannaperspektiv. Så må vara fallet, men det jag sa var 

att det saknas odontologiskt sakkun-
niga (odontologisk kompetens). Så är 
det! Både Socialstyrelsen, TLV och IVO 
har odontologiskt sakkunniga när tand-
vårdsfrågor behandlas eller utreds (även 
om den borde förstärkas här och där).

Raimo Pälvärinne,  tandläkare, doktorand  i samhällsodontologi vid Malmö högskola

” Detta måste vara en missuppfattning eller  en slarvig formulering.” 

Replik: SKL saknar odontologisk kompetens

Replik på Hans Karlssons debattartikel ”Visst är SKL engagerat 

i tandvårdsfrågor” i Tandläkartidningen nummer 12 2014.

D et är mycket glädjande för mig som fri debattör i dag att se att nytillträdde direktören för SKL:s (Sveriges Kommu-ner och Landsting) avdelning 

ner och Landsting) avdelning 
för vård och omsorg, 

Hans Karlsson häv-dar i sitt inlägg att SKL arbetar med stort engagemang i frågor 
som rör tandvård. Men hans formule-
ring att ”även tänka in tandvården” ger 
mig min gamla bild av att tandvårdsfrå-
gor inte finns med i SKL:s självklara åta-
ganden.

ler att ingå i nationella patientenkäter i 
SKL:s regi, som till exempel görs inom 
primärvården och som naturlig del i 
NPÖ (Nationell patientöversikt).

primärvården och som naturlig del i 
NPÖ (Nationell patientöversikt).

primärvården och som naturlig del i Den senare frågan har jag förstått att Hans Karlsson har ta-git tag i genom att lyf-ta in tandvården i frå-gan om e-hälsa. Sen är det bara att gå från 
ord till handling. Vi får se tiden an.

också att 
”tandvården har ett ansvar för att alla 
barn får regelbunden tandvård”. Detta 
måste vare en missuppfattning eller en 
slarvig formulering. Vem är ”tandvården”? För att vara for-

mell så är det landstingen (de organisa-
tioner som SKL företräder) som har det-
ta ansvar. Sedan kan uppdragen läggas 
ut på offentliga eller privata utförare.

Avslutningsvis vill jag förtydliga det INNEHÅLLER ENZYMER OCHPROTEINER – SOM  MUNNEN SJÄLV
 Förebygger hål och  tandköttsproblem

STÄRKERMUNNENS EGET FÖRSVAR

zendium.se




