TEMA: DENTALA MATERIAL

Forskning

Här presenteras den tionde och sista artikeln i vår serie
om dentala material. Tidigare artiklar har publicerats
i Tandläkartidningen nummer 4, 5, 7, 10, 11, 12 och 13/2017.
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Godkänd för publicering den 1 juni 2016.
Artikeln är översatt från danska av Öresunds Översättningsbyrå, Lund.

Avtagbara proteser
– flera nya
material finns
nu på marknaden

Det finns fortfarande en hel del patienter som är
beroende av avtagbara proteser under kortare
eller längre tid. En rad möjliga komplikationer är
förbundna med de material som traditionellt används, men det finns flera nya, alternativa material för hel- och delproteser som kan användas för
behandling av patienter med särskilda behov. Sådana material diskuteras i denna översikt.
Behandling med avtagbara proteser är komplicerat
och ofta förenat med komplikationer av både biologisk och mekanisk karaktär. Patienten kan få allergiska reaktioner, biofilmsrelaterade infektioner eller mekaniska skavsår av de akrylater och metaller
som används [1–6]. Vissa patienter vänjer sig aldrig
helt vid att ha denna styva och hårda ”främmande
kropp” i munnen, även om de saknar många tänder
och har problem med både tuggfunktion och estetik [7]. De patienter som är protesbärare i Norden
i dag är dessutom ofta gamla och vanligtvis starkt
medicinerade. Det gör dem mer utsatta för komplikationer på grund av muntorrhet, nedsatt funktion,
nedsatt förmåga till egenvård och ett försvagat immunförsvar [8]. Dessutom finns det stor risk för att
små komplikationer kan ge mer allmänna besvär
och systemiska infektioner, som generell Candida-infektion eller luftrörsinfektioner orsakade av
orala bakterier [9, 10]. Patienterna har ofta låg be-
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talningsförmåga och kan uppleva det som traumatiskt att behöva gå igenom en omfattande behandling med många tandläkarbesök.
På senare tid har en del nya material tagits fram
i syfte att göra behandlingen enklare, tryggare eller billigare. Flexibla protesmaterial är ett alternativ som utvecklats för att förbättra komforten och
minska frakturrisken, och som dessutom till rimligt
pris kan retinera i underskär utan användning av
metall. Fräsbara akrylater har introducerats i syfte
att förbättra precisionen, reducera möjliga komplikationer relaterade till ohärdade monomerer i
akryl, reducera biofilmproblemet och möjliggöra
användningen av digitala avtryck. Alternativa metaller eller tekniker för tillverkning av metallskelett
undersöks i syfte att minska kostnaderna, förbättra
precisionen och göra tillverkningen enklare eller bättre samt för att minska risken för allergier.
Gemensamt för alla dessa material är att dokumentationen är relativt bristfällig vad gäller både
mekaniska och biologiska egenskaper, i synnerhet
klinisk funktion och hållbarhet.
HISTORIK

Konstgjorda tandproteser har använts under minst
4 000–5 000 år [11]. De tidigaste delproteserna tillTandläkartidningen 14 • 2017
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Översikt

verkades i elfenben eller sten, eller bestod av tandkronor som var skilda från rötterna och som sedan
fixerats till granntänderna med trådar av guld eller
annat material. Helproteser tillverkades i trä, elfenben eller kombinationer av olika material. De hade
ursprungligen endast ett estetiskt syfte, och kunde
inte användas att tugga med.
Den första kända delprotesen i ben, som skars
till för att kunna passa in i en lucka i tandraden,
har beskrivits i litteratur från 1711. Proteserna på
den tiden var grovt tillskurna med en bristfällig
tandform; detta ändrade sig dock med tandläkaren Fauchards nya design för delproteser år 1728
[12]. Fauchard beskrev användningen av barer som
kopplade samman de bilaterala tandersättningarna i en delprotes, och han använde både labiala
och linguala barer i sina konstruktioner, som till
att börja med hölls på plats med fjädrar. I början av
1730-talet uppfann tandläkaren Mouton en metod
för att fästa delproteser till närliggande tänder med
hjälp av en guldklammer [13]. Proteserna skadade
ofta den marginella gingivan när de rörde sig mot
underlaget vid tuggning, vilket ledde till uppfinnandet av ocklusala stöd år 1817.
På 1820-talet användes barer, ocklusala stöd
och rententionsklamrar i delproteserna. Ofta förekommande konsekvenser av delproteserna var
ökad tandmobilitet, utbredd karies och slitage på
stödtänderna, eftersom delproteserna inte sällan
hade en dålig passform. För att förbättra passformen började man tillverka proteserna i separata
segment som sattes på plats i munnen, varefter de
lyftes ut i ett lödavtryck och sedan löddes samman
till ett stycke. Gjutning av proteser till en hel käke i
ett enda stycke introducerades på 1920-talet, och
på den tiden använde man oftast guldlegeringar.
Delproteser gjutna i kobolt-krom-legeringar kom
på 1930-talet och har sedan dess varit förstahandsvalet vid framställning av skelett till proteser på
Tandläkartidningen 14 • 2017

grund av det låga priset och de utmärkta mekaniska
egenskaperna [14]. Legeringarna består i huvudsak
av kobolt (ofta 55–65 viktprocent) och krom (upp till
30 viktprocent), men med tiden har även en mindre andel molybden, kol, wolfram, aluminium och
nickel tillkommit [15]. De guldlegeringar som man
använde tidigare utkonkurrerades av kobolt-kromlegeringarna (CoCr), eftersom dessa är hårdare och
styvare och i allmänhet inte korroderar nämnvärt.
Guldlegeringarna är dessutom väsentligt dyrare än
CoCr-legeringarna [16].
Helproteser tillverkades så småningom i mer
beständiga material än trä och djurtänder, till exempel från slutet av 1700-talet i porslin, från mitten
av 1800-talet i ebonit (vulkaniserat gummi), och till
slut, från början av 1900-talet och fram till i dag, i
akrylat [11]. Basmaterial i gjutet eller hamrat tenn,
guld eller aluminium med pålödda porslinständer
var också ett alternativ på 1800-talet för dem som
inte hade tillgång till ebonit (figur I). Utvecklingen
av nya material för hel- och delproteser pågår fortfarande.

Figur I. Helprotes tillverkad
omkring år 1900. Protesba
sen är utförd i hamrad alu
minium med porslinständer,
som lötts fast vid basen.
(Foto: Marit Øilo, protesen har tillverkats av hennes gammelfarfar.)

FLEXIBLA PROTESMATERIAL

Proteser av polyamid (nylon) introducerades först
runt 1950 som ett material med bättre komfort och
lägre frakturrisk än konventionella proteser. Materialet miste snart sin popularitet, då det tog upp
mycket vatten och snabbt förlorade både form och
färg [17, 18]. En ny och förbättrad version av polyamid återintroducerades omkring år 2000. Dessa
produkter lanseras som ”allergifria” eller ”mono-
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Foto: Heraeus Kulzer

Figur II. En typisk poly
amidprotes. Observera att
retentionsdelen är relativt
stor och att protesen täcker
övergången mellan tand och
gingiva. Protesen saknar
ocklusala stöd och kan där
med tränga in i gingiva vid
tuggbelastning.

Foto: Heraeus Kulzer

Forskning

Figur III. En kombination av
metall och flexibelt protes
material kan ge stabila
proteser med god estetik.
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Figur III.

merfria” alternativ till akrylat (till exempel Valplast,
Bre.flex och Lucitone).
Polyamid används i första hand till partialproteser, och hela protesen framställs i ett och samma
material (figur II). Eftersom materialet är flexibelt,
kan det retinera i underskär på tänder utan användning av metall. Mekaniskt är polyamiden väsentligt
svagare än PMMA [19–21].
Skillnaderna är förmodligen stora mellan de olika
polyamidmaterialen, eftersom några rekommenderas för långtidsanvändning och andra endast för
temporärt bruk [22]. Den kliniska informationen är
begränsad, men ett antal mindre undersökningar
och patientrapporter tyder på en hög grad av patientnöjdhet [23–29]. Det finns inga studier med längre
uppföljningstid än ett år, och patienterna är i allmänhet relativt friska med god munhygien. Dessvärre
är merparten av dokumentationen på japanska, och
därmed aningen svår att värdera kritiskt. Samtliga
kliniska studier konstaterar en ökad risk för plackansamlingar på grund av retentionselementens
utsträckning och det faktum att protesen omsluter

övergången mellan tand och gingiva. Vidare pekar
de på att bristen på ocklusala stöd ökar risken för
att protesen sjunker ner i gingivan.
Flexibla material i kombination med metallklamrar kan vara ett bra alternativ, vilket hittills
dock endast undersökts i liten utsträckning [24].
Metallklammern ger stabilitet och ocklusala stöd
förhindrar att protesen sjunker, medan polyamiden används till estetiska buckala retentionselement (figur III).
FRÄSBARA PROTESMATERIAL

Foto: Murali Srinivasan, Genève, Schweiz

Figur IV. Protesbas som frästs
ut ur ett prepolymeriserat
akrylblock. Proteständerna
limmas sedan fast.

Figur II.

CAD/CAM-framställning av dentala restaurationer inleddes på 1980-talet, då Mats Andersson introducerade Procera-tekniken [30]. Men det var
först sent på 1990-talet som frästa, avtagbara proteser kom ut på marknaden, då en japansk grupp
publicerade en metod för fräsning av kopior av en
färdig protes [31]. Därmed startade en process som
innebar att helproteser skulle kunna framställas
digitalt och fräsas ut ur ett färdigt akrylblock så att
man slapp de mekaniska och biologiska nackdelar
som man ser i samband med traditionell gjutning
av en PMMA-protesbas (figur IV).
Protesmaterialet som används vid fräsning är
injektionsgjutet under tryck och ska enligt producenten ha mindre restmonomer, färre porositeter
och bättre mekaniska egenskaper än traditionellt
gjuten PMMA. Dessutom görs det gällande att den
kompakta akrylen är mindre adhererande för bakterier och Candida-arter. Candida-adhesion eller
bakteriekolonisering är dock inte tillräckligt dokumenterade. Det finns inga kliniska studier som
visar om materialegenskaperna hos en protesbas
som tillverkats genom fräsning är lika bra, eller
eventuellt bättre än de hos en traditionellt tillverkad protesbas. Nya forskningsresultat om fräsbara
akrylaters materialegenskaper förväntas dock publiceras i en nära framtid [32].
Vid traditionell gjutning av PMMA krymper mateTandläkartidningen 14 • 2017
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”En laboratorieundersökning visar att passformen till underlaget är bättre för
proteser som är tillverkade med CAD/CAM än med andra traditionella tekniker.”
rialet. Detta kan leda till problem med passformen
till protesunderlaget och med den ocklusala precisionen efter polymerisering. Vid fräsning av ett
färdigt akrylblock slipper man denna krympning.
En laboratorieundersökning visar att passformen
till underlaget är bättre för proteser som är tillverkade med CAD/CAM än med andra traditionella
tekniker [33]. Därmed slipper man sannolikt problem med passformen hos nya proteser.
Förutom bättre materialegenskaper har den kliniska proceduren med tillverkning av helproteser
förenklats med färre behandlingstillfällen än vid
vanlig protestillverkning [32, 34]. Vid CAD/CAMtillverkning av helproteser i över- och underkäken
behövs två besök till skillnad från fyra respektive
sju besök vid traditionell protestillverkning. Det
kliniska förfarandet är på förhand bestämt av tillverkaren och kan inte frångås [35]. Den kliniska
proceduren är inte enklare, även om den skurits ner
till två besök. I princip ska alla kliniska data, såsom
cristans form, funktionellt protesutrymme, bettregistrering och tanduppsättning med form och färg
bestämmas vid första besöket. Det handlar om en
kombination av funktionsavtryck, bettregistrering
och estetisk bedömning. Allt undersöks med laboratorieskanner och skickas digitalt till tillverkaren.
Vid det andra besöket anpassas protesen och lämnas ut. Mellan dessa besök har tandläkaren dock en
del arbete att göra. Laboratoriet tar fram ett förslag
till tanduppsättning baserat på 3D-filer, och tandläkaren får sig tillsänd en virtuell testmodell som

kan justeras efter egna önskemål (figur V). Det är
enkelt att flytta en tand i modellen, eftersom alla
andra tänder justerar sig efter den tand som flyttats. Här utnyttjas alla digitala möjligheter: Man
kan se en ensam tand, käken ensam, protesbasen
ensam, halva käkar eller segment av tandgrupper.
Tanduppsättningen kan verka enkel, men det är
en betydligt större utmaning att tillverka helproteser än fasta restaurationer med hjälp av CAD/
CAM. När det gäller helproteser ska man kopiera,
överföra och anpassa protesbas, mjukvävnad,
funktion och mjukvävnadsstöd i en protes till patientens mun och ansikte. Det ställer höga krav på
tandläkarens kliniska färdigheter, såväl tekniska
som konstnärliga. Det är nog en av anledningarna
till att CAD/CAM-tillverkning av helproteser inte
slagit igenom helt och hållet ännu. I USA är under
10 procent av proteserna som produceras vid universiteten tillverkade med CAD/CAM-teknik [36].
Trots det förefaller patienterna hellre vilja ha den
CAD/CAM-framställda protesen än den gjutna, och
även studenterna föredrar den digitala metoden i
stället för den traditionella [37].
Det finns flera system för CAD/CAM-tillverkning av proteser på marknaden i dag: AvaDent och
DentCa är två av de etablerade systemen [38]. De
två systemen är vitt skilda: AvaDent utnyttjar fräsning, medan DentCa utnyttjar ”rapid prototyping”additivteknik för framställning av en ”try in”-protes,
som sedan tillverkas traditionellt genom att en kopia
gjuts. AvaDent kan fräsa en protesbas som tänderna

Foto: Murali Srinivasan, Genève, Schweiz

Figur V. Exempel på digital
tanduppsättning för
helprotes före fräsning.
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Figur VI. En färdig protes
tillverkad med frästeknik.
Tänderna har limmats
på efter att fräsningen
genomförts.

limmas fast på, eller en monolitisk protes där hela
protesen med tänderna fräses ut ur ett block (figur
VI). En testversion av ett nytt tyskt system (Wieland Dental Digital Denture) användes i en klinisk
pilotstudie, där fem patienter fick såväl en CAD/
CAM-fräst protes som en injektionsgjuten protes,
båda baserade på samma digitala avtryck [39]. Det
var ingen väsentlig skillnad mellan metoderna vad
gäller passform och ocklusion, och det estetiska resultatet bedömdes som synnerligen gott för båda
metoderna.

Figur VII. Protesskelettet
har tillverkats i polyeter
eterketon (PEEK), men
synliga partier är täckta med
ett kompatibelt resin.
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Foto: Kate Jury

Polyetereterketon
Polyetereterketon (PEEK) är en syntetisk, tandfärgad polymer som har använts flitigt i ortopediska
sammanhang, eftersom de mekaniska egenskaperna liknar skelettets [40]. De mekaniska egenskaperna innebär också att PEEK har många möjliga användningsområden inom odontologin, bland
annat vid fast och avtagbar protetik [41, 42]. Materialet är biokompatibelt, har låg specifik vikt och
är lätt att bearbeta [40]. I avtagbara helproteser
används materialet som protesbas, och till avtagbara partialproteser används det även som skelett
inklusive alla retinerande och stödjande element
(figur VII). Fallrapporter har publicerats, men inga

kliniska studier som handlar om PEEK i samband
med avtagbara proteser [43, 44]. Materialets goda
egenskaper och möjligheten att justera egenskaperna efter speciella krav gör att PEEK i framtiden
sannolikt kommer att komma till användning i avtagbara proteser.
METALLEGERINGAR TILL DELPROTESER

På marknaden för tillverkning av delproteser finns
det i dag, förutom CoCr-legeringar, även legeringar
bestående av CoCr-Ni, Ni-Cr, titan (Ti) och ”commercially pure titanium” (CP Ti) [45]. Man började
gjuta i titan på 1990-talet, men i början hade man
stora problem med gjuttekniken. Användningen av
nickelhaltiga legeringar är mycket begränsad i Norden på grund av risken för utveckling av nickelallergi. Titan eller titanlegeringar används i begränsad
omfattning i delproteser, bland annat till patienter som har kontaktallergier mot kobolt, palladium
och guld [46]. De gjutlegeringar som i dag huvudsakligen används i skelett till delproteser är CoCrlegeringar och CP Ti eller titanlegeringar, och vi ska
nu se närmare på deras egenskaper.
Porositeter
Förekomsten av porositeter i cirkumferenta klamrar av titan har undersökts efter gjutning med olika gjuttekniker. Man fann att gjuttekniken [47]
och placeringen av gjutkanalerna påverkade förekomsten av porositeter [48]. Resultaten i en annan
undersökning indikerade att kanalernas form påverkade bildandet av porer, eftersom kurviga gjutkanaler gav lägre antal porositeter i cirkumferenta
klamrar än raka kanaler [49]. Gjutningen är således en känslig process.
Man har även undersökt förekomsten av porer
i skelettkonstruktionen efter gjutning i CP Ti. En
mycket erfaren tandtekniker gjöt 300 delprotesskelett i CP Ti, och dessa röntgenundersöktes därefter
Tandläkartidningen 14 • 2017
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med avseende på porförekomst. Med utgångspunkt
från porernas antal, storlek och placering bedömdes
huruvida skeletten kunde användas kliniskt direkt
utan modifiering eller efter modifiering med lasersvetsning eller om de var oanvändbara och behövde
göras om. Totalt 97 procent av skeletten bedömdes
som lämpliga för klinisk användning, varav 83 procent utan justering och 14 procent efter justering
med lasersvetsning [50].
Retention
Gjutmetoderna har visat sig kunna påverka retentionskraften i klamrarna när man gjuter i CP Ti [47].
I en undersökning av Bridgeman et al [51] gjöts cirkumferenta klamrar av CP Ti, Ti-6Al-4V och en CoCr-legering. För att simulera klinisk användning
sattes de på, samt togs av, konstgjorda tänder med
underskär på 0,25 och 0,75 mm. På tänder med 0,75
mm underskär uppvisade CP Ti och Ti-6Al-4V mindre permanent deformation än CoCr efter tre års simulerad användning. I en annan undersökning av
Rodrigues et al [52] gjöts cirkumferenta klamrar av
CP Ti och två CoCr-legeringar, och dessa sattes på,
respektive togs av, konstgjorda tänder motsvarande fem års klinisk användning. Två underskär på
0,25 och 0,50 mm undersöktes. Cirka 20 procent av
gjutningarna i Ti hade porer, medan man inte fann
några gjutfel hos gjutningarna i CoCr. Klamrarna i
CP Ti hade sämre retention än CoCr-legeringarna
vid både 0,25 och 0,75 mm underskär. Inga frakturer observerades hos något av materialen efter belastning motsvarande fem års användning.
I en studie av Vallittu och Kokkonen undersökte
man utmattningshållfastheten hos klamrar för delproteser. Klamrarna var gjutna i fem kobolt-kromlegeringar, en CP Ti, en titanlegering (Ti-6Al-4V)
och en guldlegering typ IV [53]. De belastades cykliskt för att simulera insättning och uttagning av
proteserna, och man beräknade det genomsnittliga
antalet belastningar som krävdes för att framkalla en
utmattningsfraktur. För de olika CoCr-legeringarna
krävdes i genomsnitt 22 000–29 600 nedböjningar,
för CP Ti 4 500, för Ti-6Al-4V 20 000 och för guldlegeringen cirka 21 000 nedböjningar. Aktivering
av en klammer med 0,5 mm ökade utmattningshållfastheten för alla material med undantag för CP Ti
och Ti-6Al-4V, för vilka hållbarheten minskade.
Klamrar framställdes i CoCr, Ni-Cr-Ti och CP Ti
på delproteser, och retentionsstyrkan testades på
modeller av en patient som hade en teleskopinnerkrona på tand 33, saknade 34 och 35 och hade klammer på tand 36. Det sågs ingen signifikant skillnad
mellan CoCr och Ni-Cr-Ti (5,6 respektive 6,3 N),
men retentionsstyrkan var signifikant högre för
båda legeringarna jämfört med CP Ti (3,5 N). De två
förstnämnda kunde användas både vid underskär
på 0,25 och på 0,75 mm, medan retentionsstyrkan
för CP Ti minskade med upprepade avtagningar,
och man bedömde att de löpte en substantiell risk
Tandläkartidningen 14 • 2017

”Gjutmetoderna har
visat sig kunna påverka
retentionskraften i klamrarna
när man gjuter i CP Ti .”
för fraktur vid underskär i denna storlek. De Tibaserade legeringarna har framtagits för att klara
större underskär än CoCr. Resultaten förklaras
med att CP Ti- och Ti-legeringar har lägre elasticitetsmodul och större flexibilitet än CoCr- och
NiCr-legeringar [54].
Kliniska studier
Jämförande studier av delproteser i kobolt-krom
och titan har publicerats. I en undersökning av
Au et al tillverkade tandläkarstuderande under
handledning 23 delproteser i CP Ti och 31 i CoCr
[16]. Patienterna följdes under 24 månader efter
att proteserna lämnats ut. Det sågs inte några signifikanta skillnader vad gäller typen av fel under
de första 12 månaderna, bortsett från att akrylatet
signifikant oftare lossnade från metallskelettet i
Ti-konstruktionerna.
Framtiden
I en undersökning av Kattadiyil et al använde man
intraoral skanning för att ta avtryck av käkar med
tandluckor där delproteser skulle placeras [55]. Man
designade skelettet med hjälp av CAD och skrev
därefter ut en 3D-prototyp i resin till det färdiga
skelettet. Denna kunde sedan testas och anpassas
i patientens mun, innan plastskelettet bäddades in,
i stället för en konventionell modellering. Man gjöt
därefter ett färdigjusterat skelett i CoCr-legering.
SLUTSATS

Det pågår en kontinuerlig utveckling av material
för dentala proteser och tillverkningstekniken har
också successivt förbättrats, så framtiden kommer
säkerligen att ge oss både bättre material och bättre
tekniska lösningar än vad vi har i dag. Det finns redan flera nyheter på marknaden med stor potential för ytterligare utveckling. Även om nya material
inte är helt genomtestade, kan det vara en god idé
att prova olika alternativ i behandlingen av patienter med speciella problem eller behov. Det är i så
fall särskilt viktigt att övervaka dessa patienter noga
och att rapportera till producent och myndigheter i
de fall biverkningar eller komplikationer uppstår.
Sammanfattningsvis kan titan med fördel användas på patienter som har en påvisad eller misstänkt
kontaktallergi mot beståndsdelar i de kobolt-kromlegeringar som fortfarande får betraktas som förstahandsval. Nackdelarna med titan och titanlegeringar är att delproteserna är svåra att gjuta, slipa
och polera, och att klamrarna mister en del av sin
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”Sammanfattningsvis kan titan med fördel användas
på patienter som har en påvisad eller misstänkt
kontaktallergi …”
retentionsstyrka med tiden. Denna kan inte heller
återskapas genom att klamrarna aktiveras, utan
detta minskar tvärtom retentionsstyrkan. Titangjutningen har också en hög initial tillverkningskostnad. Den färdiga produktens passform är inte
sämre än andra legeringars, men gjutningen måste
ske under optimala förhållanden om porositeter
ska undvikas. Skelettet ska vara så kraftigt dimensionerat att det inte deformeras, eftersom titan är
mer flexibelt än CoCr-legeringar.

ENGLISH SUMMARY

News about materials and methods for removable
dentures
Anders Berglund, Harald Gjengedal and Marit Øilo
Tandläkartidningen 2017; 109 (14): 58–65
Quite a large group of the population still depends
on removable dentures for their comfort, aesthetic and oral function. This group of patients is often older, frailer and therefore more susceptible to
complications than the general population. There
are a series of common complications associated
with the traditional materials used for removable
dentures. The need for development of new, better, cheaper and more efficient materials is therefore great. This paper addresses the recent developments in this area. l
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