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Introduktion: Tandlöshet är ett problem som drabbar många människor. Kraven på
funktionella och snygga tänder i livets alla skeden har blivit tydligare på senare år.
Dentala implantat är en möjlighet att ersätta förlorade tänder och har hjälpt många
individer att få sin livskvalité tillbaka.
Syfte: Att kartlägga mjukvävnads- och hårdvävnadskomplikationer som kan uppkomma
efter en behandling med dentalt implantat och vilka orsaker det finns till dessa.
Frågeställningar: Vad finns det för mjukvävnads- och hårdvävnadskomplikationer
som kan uppkomma efter en behandling med dentalt implantat?
Vad finns det för orsaker till komplikationer efter behandling med dentalt implantat?
Metod: Studien är en systematisk litteraturstudie.
Resultat: Efter behandling med dentalt implantat kan olika mjukvävnads- och
hårdvävnadskomplikationer uppstå. De två vanligaste mjukvävnadskomplikationer var
peri-implantär mukosit och mukosal hyperplasi. Typiska hårdvävnadskomplikationer
som upptäcktes var benförlust och apikal peri-implantit. Tidigare parodontiterfarenhet
visade sig vara den viktigaste orsaken till komplikationer vid dentala implantat.
Konklusion: Dental implantatbehandling är inte riskfri. Studien visade att
komplikationer är vanliga efter dental implantatbehandling samt att det fanns
riskfaktorer som påverkar dental implantatbehandling på ett negativt sätt.
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Introduktion
Dentalt implantat

Ett dentalt implantat består av två huvuddelar, fixtur och distans (se Figur 1:1). Fixturen
är ofta en titanskruv som opereras in i käkbenet och distansen är en titanförbindelse
mellan fixturen och konstruktionen. Fixturen och distansen opereras in i käken vid ett
eller två tillfällen. Vid enstegsteknik opereras fixturen och distansen in vid ett och
samma tillfälle; inga andra kirurgiska ingrepp behövs för att koppla samman distans och
protetisk konstruktion. Detta gör att inläkningstiden förkortas på grund av
direktbelastning av implantatet, patienten får god estetik och funktion omedelbart
(Cosyn, Sabzevar, De Wilde & De Rouck, 2007). Vid tvåstegsteknik opereras först
fixturen in i alveolarbenet och efter en inläkningsperiod på 3 6 månader opereras
distansen in. Först därefter kan belastning med en krona eller bro ske vilket innebär en
längre behandlingstid för patienten (Östman, Hellman, Nilson & Ericsson, 2004).

Enstegstekniken är en relativt ny metod och det finns därför inte lika många
uppföljningsstudier av enstegsteknik som det gör av tvåstegsteknik. En studie som
gjorts för att utvärdera behandlingen med enstegsteknik jämfört med tvåstegsteknik.
Studien visade att inläkningen av fixturen på lång sikt blev bättre med tvåstegsteknik
(Fischer, Stenberg, Hedin & Sennerby, 2008).

Det finns olika typer av implantat, till exempel singelimplantat, delimplantat och
helkäksimplantat. Singelimplantat används för att ersätta enskilda eller mindre luckor i
ett restbett, av estetiska och funktionella skäl. Ett annat användningstillfälle för
singelimplantat är när det behövs stödtänder för en bro eller när det föreligger behov av
att förlänga tandbågen bakom restbettet där naturliga tänder saknas. Delimplantat
används ofta som stöd för en bro i partiellt tandlösa käkar för att förbättra
tuggfunktionen. Har patienten en helt tandlös käke kan en helt implantatstödd bro göras;
alternativt kan ett färre antal implantat ge möjlighet att sätta in implantatstödda
täckproteser. Dessa hjälper speciellt personer som har problem med vanliga avtagbara
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proteser och där olika anledningar gör att det inte går att erbjuda en hel implantatstödd
bro (Brugnami & Caleffi, 2005; Darby & Walsh, 2003).

Det dentala implantatets historia

Tanken att ersätta förlorade tänder fanns redan under antiken, och i den tidiga
medeltiden gjordes försök att ersätta tänder och utveckla proteser. Under 1700-talet blev
socker en populär råvara i rika industriländer. Raffinerade kolhydrater (sackaros) har
stor betydelse för kariesutvecklingen. Som följd av den ökade förbrukningen av socker
ökade tandproblemen i Europa. Medicinkunniga började inrikta sig på tandvård med
uppgift att hitta ett sätt att ersätta förlorade tänder. Efter många misslyckanden lades
första grunden till det moderna tandmedicinska implantatet år 1939 av Strock vid
Harvard-universitetet. Strock arbetade med en träskruvliknande gänga i krom-kobolt-
molybden-legering. Den sattes in i en kirurgiskt skapad alveol (hålrum för tändernas
rötter) (Strock, 1939). Den italienske läkare Formiggini som även kallades "father of
modern implantology" förbättrade fem år senare Strocks implantat genom att använda
en spiralformad fixtur (Cranin, Dennison, Schnitman, Piliero & Pentel, 2005). År 1962
rekommenderade den franska tandläkaren Scialom användning av nålimplantat med två
eller tre nålar som fäste (Scialom, 1962). En tysk professor vid namn Pruin
vidareutvecklade dessa nålimplantat år 1974 (Rudy, Levi, Bonacci, Weisgold & Engler-
Hamm, 2008).

Under flera decennier var dental implantatbehandling omdiskuterad på grund av
omfattande misslyckanden. Orsakerna till misslyckandena var oftast djupgående
infektioner och fibrös omvandling av käkben som hade implantatkontakt. Lossnande
konstruktioner blev följden. Vändpunkten kom år 1965 när professor Per-Ingvar
Brånemark opererade in skruvar av titan som stöd för en helbro i underkäken på en
patient i Sverige. I samband med detta upptäckte Brånemark osseointegrationen som
förankringen av bioimplantat i benvävnad kallas om det finns direkt kontakt mellan
implantat och ben utan mellanliggande vävnadsskikt. Broar och tandproteser förankras
på fixturens distans som osseointegrerats i käkskelettet och sticker ut genom tandköttet.
Sedan år 1965 då den första patienten fick titanimplantat av Brånemarksystemet har
intresset för denna sorts implantat ökat dramatiskt (Rudy, Levi, Bonacci, Weisgold &
Engler-Hamm, 2008; Darby & Walsh, 2003). Detta första försök med dentala
titanimplantat på människa följdes av flera longitudinella studier över 15-20 år, där all
information noggrant dokumenterades. Under de första ca 5 år var de kliniska resultaten
dåliga och lyckandefrekvensen var låg, bara omkring 50 %. Titanimplantatets
utveckling under 70-talet kännetecknas av designförbättringar, förlängda inläkningstider
och förbättrade kirurgiska rutiner. Detta resulterade i betydligt bättre
lyckandefrekvenser. Det hela ledde till ett allmänt erkännande av dentala implantat
förankrade inuti benet (endossös) med en skruvform i rent titan. I slutet av 1970-talet
godkände Socialstyrelsen och Riksförsäkringsverket detta implantatsystem och den
kliniska användningen ökade ytterligare (Albrektsson & Wennerberg, 2005; Slavkin
1998).

En internationell vändpunkt var konferensen om osseointegration i klinisk tandmedicin
som hölls i Toronto år 1982. Där presenterades Brånemarks experimentella och kliniska
forskning som utförts av Brånemarks team i Göteborg. Den nu mycket höga
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lyckandefrekvensen väckte stor uppmärksamhet hos konferensens deltagare. Under
1990-talet utvecklades Brånemarksystemet och andra implantatsystem ytterligare så att
behandlingsformen blev internationellt accepterad. År 1986 i USA fick
Brånemarksystemet som första implantatsystem preliminärt tillstånd  av American
Dental Association (ADA) och definitivt godkännande som behandlingsmetod erhölls år
1989. I dag finns det många olika implantatfabrikat och -system (Albrektsson &
Wennerberg, 2005; Darby & Walsh, 2003). Många studier har kartlagt orsakerna för
misslyckande av dental implantatbehandling. Med hjälp av detta kan bedömas vilka
som är lämpliga patienter. Därför kan säkrare implantatbehandling ske (Nickenig,
Schäfer & Spiekermann, 2006). Implantatmisslyckandena gjorde att försäkringskassan
ställde krav på tandvården att enbart operera in implantat på patienter med god prognos.
Detta gör att patienten blir tryggare i behandlingen med implantat (Svensk
författningssamling, 2008).

Det finns ingen central statistik i Sverige som uppger hur många personer som har fått
implantat eller hur många implantatbehandlingar som har utförts. En undersökning från
1996/97 visade att implantatförekomst är sällsynt hos personer under 44 år. I
åldersgruppen 45 64 år uppgav drygt två procent att de hade någon typ av implantat. I
åldersgruppen 65 84 år var förekomsten av dentala implantat fem procent. Förekomst
av dentalt implantat har ökat sedan år 2002, delvis på grund av ett högkostnadsskydd
som infördes år 2002 för protetik som gällde från och med det kalenderår man fyllde 65
år (Socialstyrelsen, 2006).

Implantatsystem

Idag finns en rad olika konstruktioner och fabrikat inom titanimplantatindustrin. De
mest använda implantatsystemen är Brånemark, Astra Tech, Straumann dental implant
system och Biomet 3i (Albrektsson & Wennerberg, 2005). Brånemark System är det
mest välkända och använda av alla implantatsystem. Detta implantat är cylindriskt,
skruvformat och tvådelat och används vid både enstegs- och tvåstegskirurgi. Astra
Techs implantat är även de skruvformade och finns med antingen cylindrisk form eller
konisk form; de kan användas till både enstegs- och tvåstegskirurgi. Straumann dental
implant system använder ett skruvformat implanat med cylindrisk eller konisk
utformning, Straumann dental implant system är likt Brånemark och Astra Tech
tvådelat och används vid både enstegs- och tvåstegskirurgi. Biomet 3i tillverkar olika
modeller av dentala implantat, deras mest kända modeller är ett cylindriskt självgängat
implantat och ett rotformat gängat implantat. Biomet 3i tillverkar implantat för både
enstegs- och tvåstegsteknik (Arlin, 2006; Åstrand, Engquist, Dahlgren, Gröndahl,
Engquist & Feldmann, 2004; Weng et al. 2003).

Titanets egenskaper och betydelse i implantatutvecklingen

Titan är en lätt och töjbar metall som har visat sig fungera bra i samband med organiska
vävnader. Titan har en låg allergirisk och kombinationen av hög styrka och låg vikt gör
att titan och dess legeringar är mycket starka. Titanets förmåga att fästa till kroppsceller
gör det idealt för medicinsk och protetisk användning. Vid titanets kontakt med syre
bildas ett skyddande oxidskikt på ytan. Det är oxidskiktets biokompatibilitet som gör att
benceller, såsom i käkbenet, kan växa fast på ytan och integrerar implantatet i benet.
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Denna reaktion kallas osseointegration och anses kunna främjas med en skrapad/ojämn
implantatyta (Kim, Jang, Kim, Knowles & Ku, 2008). I mer än 40 år har det varit känt
att metallen titan har speciella biokompatibla egenskaper. Idag är det en standardmetod
att använda titanskruvar som implantatfäste. Titanets användning kommer troligen att
öka inom implantatprotetiken på grund av metallens biokompatibilitet, goda passform,
låga materialkostnad och möjligheten att använda digital teknik vid framställningen
(Darby & Walsh, 2003).

Indikationer för dentalt implantat

Implantat används för att ersätta eller komplettera någon funktion i kroppen som
försvagats eller gått förlorad. Inom tandvården används implantatbehandlingar dels för
att ersätta en enstaka tand, dels vid en större tandlucka eller som ett led i en omfattande
bettrehabilitering av helt eller delvis tandlösa patienter (Brugnami & Caleffi, 2005;
Darby & Walsh, 2003). Att tänder behöver lagas eller ersättas med konstgjorda tänder
kan bero på flera orsaker. De kan ha slagits ut vid en olycka, ha slitits ned eller förlorats
på grund av parodontit (tandlossning) som kan medföra tandförlust. Tänder kan även
vara så skadade av karies och tandfyllningar att de måste dras ut och ersättas av den
orsaken (Ong, Ivanovski, Needleman, Retzep & Moles, 2008; Darby & Walsh, 2003).
Omkring 6 % av alla personer föds utan vissa tandanlag och har därmed färre tänder än
vanligt (agenesi). Avsaknad av andra premolaren (främre kindtanden) i underkäken och
överkäken samt andra incisiven (framtänderna) i överkäken är relativt vanligt. Då kan
konstgjorda tänder behövas som ersättning (Darby & Walsh, 2003; Brugnami & Caleffi,
2005). En mycket liten del av barnen i Sverige (ca 0,2 %) föds med ett tandundertal som
omfattar sex eller fler tänder, så kallad multipel aplasi. Dessa barn får i senare ålder ofta
dental implantatbehandling som bettrehabilitering (Bergendal et al., 1996). Tandtrauma
på grund av sportolyckor, trafikolyckor eller våld är ganska vanliga. Incidensen för
ungdomar uppskattas till 0,13 %. Pojkar drabbas oftare än flickor. Ofta är det
framtänder i över- och underkäken som skadas (Glendor, Halling, Andersson & Eilert-
Petersson, 1996).

Unga patienter i behov av implantatbehandling får vänta tills tillväxten är avslutad.
Dentalt implantat växer inte som vanliga tänder och kommer med tiden att hamna fel
om det inopereras i en käke som fortfarande växer. Flickor slutar ofta växa tidigare än
pojkar. Röntgenbilder används för att fastställa om tillväxten är avslutad. För äldre
patienter finns det ingen övre åldersgräns för en framgångsrik implantatbehandling
(Bergendal et al., 1996).

Patienters syn på tandförlust

Tandförlust kan leda till funktionella begränsningar med påverkan på tal och
tuggfunktion, vilket kan påverka det psykologiska välbefinnandet negativt, framförallt
om förlusten skett i den estetiska zonen (framtandsområdet). Vid tandförlust kan
individen på grund av sitt nedsatta psykologiska välbefinnande bli oförmögen att arbeta
eller fungera i dagliga aktiviteter, vilket kan få till följd att även den sociala förmågan
påverkas. Detta resonemang leder till att tandförlust kan betraktas som ett handikapp
snarare än en funktionell begränsning (Bagewitz, Söderfeldt, Nilner & Palmqvist,
2005). Patienter prioriterar i allmänhet utseende före funktion vid bettavvikelser och
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utseendet på tänderna påverkar i hög grad självförtroendet (Berretin-Felix, Nary Filho,
Padovani & Machado, 2008). Även hos äldre patienter kan en tandförlust symbolisera
förlust av skönhet, attraktion och ungdom (Allen & McMillan, 2003). En studie har
utrett tandförluster ur ett socioekonomiskt perspektiv. Denna studie visade att äldre
människor med hög socioekonomisk status tyckte att det var viktigare för livskvaliteten
att ha kvar sina tänder än vad äldre individer med lägre socioekonomisk status tyckte. I
denna studie iakttogs även könsskillnader. Män tyckte att den fysiska aspekten, till
exempel att kunna äta, var viktigast, medan kvinnor tyckte att den psykosociala biten,
till exempel självförtroende, var viktigast när det gällde tandförlust (McGrath & Raman,
1999).

För ungdomar är oftast utseendet viktigast. När ungdomar förlorar tänder på grund av
trauma har det betydelse för självkänslan att få ett implantat, framförallt om tänderna
förlorats i framtandsregionen. När det handlar om agenesi (tandundertal) har det visat
sig att det inte är lika psykologiskt laddat men även här är det viktigt att unga patienter
får behandling med dentalt implantat (Bergendahl, Kvint & Lundgren, 1999).

Studier som jämfört dentala implantat med proteser hos den äldre patienten visar att
patienten ofta skäms för sin tandlöshet, så även för sin protes. Många patienter känner
sig osäkra och undviker att visa protesen för andra vilket gör att det uppstår ett socialt
handikapp (Trulsson, Engstrand, Berggren, Nannmark & Brånemark, 2002). En fysisk
konsekvens av att bära protes var för många oförmågan att kunna tugga mat ordentligt.
Ytterligare en fysisk konsekvens var att passformen ständigt försämrades på grund av
benatrofi (försämring av benkvaliteten) och risken för att protesen skulle lossna ökade
därmed. Jämför man detta med hur de flesta patienter upplever implantat så är
implantatet både mer estetiskt och praktiskt eftersom det sitter fast (Allen & McMillan,
2003).

En implantatbehandling innebär ofta en vändpunkt i patientens liv, såväl för unga som
gamla människor. Isoleringen bryts, självkänslan kommer tillbaka, likaså det sociala
livet. Genom en implantatbehandling upplever vissa patienter att de fått sina egna tänder
tillbaka, andra beskriver det som att de blir den person de var innan de förlorade sina
tänder (Trulsson, Engstrand, Berggren, Nannmark & Brånemark, 2002).

Kostnader för dentala implantat

Kostnader för implantatbehandling kan variera mycket. Detta beror dels på patientens
individuella behov innan implantatbehandlingen påbörjas som till exempel sanering av
eventuellt restbett och eventuellt benaugmentation (benuppbyggnad med benvävnad).
Varje tandvårdsorganisation/privattandläkare sätter egna priser för implantatbehandling
vilket också påverkar kostnaden. Socialstyrelsen gjorde en undersökning år 2006 och
beräknade genomsnittliga bruttokostnader för dentalt implantatbehandling. Det
framkom att bruttokostnaden för en helt tandlös käke då låg mellan 65 000 och 85 000
kronor. Ett delimplantat kostade mellan 35 000 och 65 000 kronor och ett
singelimplantat mellan 18 000 och 25 000 kronor. I dessa priser ingår terapiplanering
för patienten, kirurgi och protetik samt materialkostnad. I Socialstyrelsens undersökning
framkom att det fanns en tydlig kostnadsskillnad mellan dental implantatbehandling och
konventionell protetik. Merkostnader för en behandling av helt tandlös käke med
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implantat uppgick till drygt 45 000 kr i motsatsen till konventionell avtagbar protes. För
behandling av tandluckor med dentalt implantat förelåg prisskillnader mellan 4 500 till
6 700 kronor. Dessa bruttokostnader bärs gemensamt av samhället och patienten (SOS,
2006; Svensk författningssamling, 2008).

Efter det nya tandvårdsstödet från 1 juli 2008 får patienten en viss kostnadsersättning
för dentalt implantatbehandlingen via tandvårdsförsäkringen. Det finns ett allmänt
tandvårdsbidrag med 150 kronor om året för patienter mellan 30 år och 74 år. Patienter
mellan 20 år och 29 år och patienter äldre än 74 år får ett årligt tandvårdsbidrag av 300
kronor. Försäkringskassan gör en förhandsprövning av ett behandlingsförslag utarbetat
av tandläkare och därefter granskar Riksförsäkringsverket behandlingsförslaget och
godkänner eller avslår implantatbehandling. Efter att Riksförsäkringsverket har godkänt
implantatbehandling har patienten rätt till följande ersättning: Om patientens
sammanlagda kostnader för ersättningsberättigande tandvårdsåtgärder under en
ersättningsperiod överstiger 3 000  kronor lämnas tandvårdsersättning med 50 procent
av den del av kostnaderna som överstiger 3 000 kronor men inte mer än 15 000 kronor.
Överstiger tandvårdsåtgärderna 15 000 kronor lämnas tandvårdsersättning med 85
procent till den del som överstiger 15 000 kronor (Svensk författningssamling, 2008).

Tandhygienistens roll i implantatbehandlingen

I arbetet med implantatpatienter är tandhygienistens uppgift främst att ge
individanpassad instruktion till patienter, att kontrollera munhygienen och att följa upp
röntgenbildtagning. Efter en implantatbehandling är det viktigt med regelbundna
kontroller för att bibehålla ett gott behandlingsresultat. Kontrollerna består av
uppföljning av subjektiva data (hur patienten upplever sitt implantat), hygien och
protetisk konstruktion. Omedelbart efter operationstillfället och en månad framåt får
patienten använda kemisk plackkontroll som rengöring. Därefter kan patienten börja
med mekanisk rengöring. Här är det viktigt att ge varje patient individuellt utprovade
hjälpmedel. Patienter kan ha olika behov av hjälpmedel, dels beroende på vilken typ av
implantat de har och dels på fixturernas placering, tätt eller glest. Röntgenbilder tas
regelbundet på implantatet för att ha kontroll på bennivån. När läget är stabilt och
patienten uppvisar fungerande munhygien kallas patienten på revisionskontroller med
ett individanpassat program (Bergendahl, Kvint & Lundgren, 1999).

Vad saknas för kunskap kring dentala implantat idag?

Även om implantatbehandlingar varit väldigt framgångsrika under de senaste
decennierna är de inte alltid fria från komplikationer. Det saknas bland annat kunskap
kring om och hur olika riskfaktorer konkret påverkar kroppen vid implantat (Baig &
Rajan, 2007).

Det har tidigare saknats kunskap om hur benbildningen kring implantatet kan främjas.
På grund av detta görs nu undersökningar med beskiktade implantatytor med syfte att
främja benbildningen och påskynda osseointegrationen så att det dentala implantatet
bättre läker in i benet (Binahmed, Stoykewych, Hussain, Love & Pruthi, 2007).
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Att minska inläkningstiden och få fram dentala implantat som kan direktbelastas helst
omedelbart efter implantatbehandlingen, är även det ett prioriterat forskningsområde. I
samband med detta används datorer och konstruktionssimulationer för att kunna förstå
det dentala implantatets biomekaniska egenskaper. Med dessa simulationer hoppas
forskarna kunna optimera implantatlängder och diametrar för att bättre förstå tryck- och
spänningsfördelning i benet omkring implantatet (Ding, Liao, Zhu, Zhang & Zhang,
2008)

Det saknas även kunskap om hur en bra prognosbedömning ska göras och den planerade
uppföljningen måste förbättras om implantatbehandling skall ges bra förutsättningar
med så lite komplikationer som möjligt (Komiyama, Klinge & Hultin, 2008).

Ett annat område där det fortfarande finns forskningsbehov är förbättringar av
behandlingsrutinerna; hur den bästa för- och efterbehandlingen bör se ut. Som exempel
finns undersökningar som visar att användning av bakteriedödande munsköljningar efter
dental implantatbehandling kan hjälpa till med att reducera plack och blödningar runt
implantatet (Grusovin, Coulthard, Jourabchian, Worthington & Esposito, 2008).

Tandlöshet är ett problem som drabbar många människor. Kraven på funktionella och
snygga tänder i livets alla skeden har blivit tydligare på senare år. Dentala implantat har
hjälpt många individer att få sin livskvalitet tillbaka. Det är viktigt att alla vårdgivare
inom tandvården känner till vilka komplikationer som kan förekomma och orsaker till
komplikationerna för att undvika problem. Tandhygienisten är ofta den person i
tandvårdsteamet som mest regelbundet möter dessa patienter. Därför är det viktigt att
tandhygienisten har kunskaper om komplikationer som kan tillstöta för att i så tidigt
skede som möjligt kunna identifiera och snabbt sätta in åtgärder.

Syfte

Att kartlägga mjukvävnads- och hårdvävnadskomplikationer som kan uppkomma efter
en behandling med dentalt implantat och vilka orsaker det finns till dessa.

Frågeställningar

Vad finns det för mjukvävnads- och hårdvävnadskomplikationer som kan uppkomma
efter en behandling med dentalt implantat?

Vad finns det för orsaker till komplikationer efter behandling med dentalt implantat?
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Metod
Design

Denna studie är en systematisk litteraturstudie som skall kartlägga och granska vad som
finns skrivet inom ämnet. I en systematisk litteraturstudie används en tydlig
frågeställning och för att den skall besvaras söks och samordnas relevanta referenser
efter att kritiskt granskats och analyserats (Forsberg & Wengström, 2003).

Definition av begrepp

D E N T A L T  I M P L A N T A T  (Dental Implantation)
Insättning av en protetisk detalj av något alloplastiskt material i benvävnad under
slemhinne- eller periosteumskiktet eller i benvävnaden. Dess funktion är att utgöra stöd
åt en partiell eller helprotes (svenska MeSH, 090218).

K O M P L I K A T I O N (complication)
Omständigheter som samexisterar eller följer i samband med sjukdomar. Till exempel
samexisterande sjukdomar, besvär eller följdsjukdom (MeSH, 090218, egen
översättning).

Databaser

De medicinska databaserna PubMed och CINAHL har använts. PubMed innehåller ca
95 % av vetenskapliga artiklar inom den medicinska litteraturen och är därmed nästan
heltäckande när det gäller medicin, omvårdnad och odontologi. PubMed är en av de
allra största referensdatabaserna som innehåller vetenskapliga artiklar i olika språk, 75
% av referenserna är på engelska. CINAHL innehåller vetenskapliga artiklar,
monografier, doktorsavhandlingar och konferensabstrakt inom omvårdnad,
sjukgymnastik, arbetsterapi men även sådana som rör tandvården. CINAHL är
specialiserad på omvårdnadsforskning och är bra som komplement till PubMed för
syftet med detta arbete, eftersom den innehåller tidskrifter som inte finns med i PubMed
(Backman, 2008; Forsberg & Wengström 2008). Sökningen påbörjades i PubMed
eftersom Pub Med är den största databasen, och fortsattes därefter i CINAHL för
komplettering.

Sökord

Sökorden som användes var: 1. dental implants, 2. dental implantation, 3. implant
failure, 4. indications, 5. contraindications, 6. risk factors, 7. adverse effects, 8.
complications. Sökorden kombinerades på olika sätt med hjälp av AND, se Tabell 1.
Efter den första sökningen (13 artiklar) konstaterades att vissa MeSH termer var vanligt
förekommande i de funna artiklarna. Därför fortsattes sökningen med MeSH termerna:
1. dental implants, 2. smoking, 3. peri-implantitis, 4. alveolar bone loss, 5. follow-upp
studies. Sökorden kombinerades på olika sätt med hjälp av AND, se Tabell 2.
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Urval
Urval 1
I första granskningen lästes artiklarnas titlar och de som speglade syftet inkluderades.
Eftersom artikelsökandet påbörjades i ett PM som skrevs 2008 och
exklusionskriterierna då var artiklar äldre än fem år gjordes valet att ha kvar denna
gräns. Exklusionskriterier var artiklar äldre än 2003, artiklar skrivna på ett annat språk
än engelska, reviewartiklar och artiklar utan abstract. Inklusionskriterier var
vetenskapliga artiklar med MeSH-termer härrörande till både implantatoperationer och
komplikationer. I resultatet från det första urvalet kvarstod 335 artiklar. Av dessa 335
sökträffar fanns 45 dubbletter som sorterades bort.

Urval 2
De 290 artiklarna som återstod efter att dubbletterna tagits bort granskades vidare
genom att abstract lästes noga. Inklusionskriterier var här att abstractets innehåll stämde
överens med arbetets syfte och frågeställningar. Efter andra urvalet kvarstod 157
artiklar.

Urval 3
Kvarstående 157 artiklar lästes i fulltext. Artiklarna granskades och bearbetades av båda
författarna. Slutligen valdes 25 vetenskapliga artiklar ut som besvarade någon av
frågeställningarna. Exklusionskriterier var om artikelns fulltext inte överensstämde med
syftet eller inte besvarade någon frågeställning.

Sekundärgranskning
Alla 25 artiklar sekundärgranskades och poängbedömdes med hjälp av en modifierad
version av Forsberg och Wengström (2008) och Willman och Stoltz (2002) via
granskningsmallar för kvantitativa studier (Bilaga 1). I sekundärgranskningen
undersöktes artiklarnas syfte och hur deras resultat besvarade uppsatsens två
frågeställningar. Vidare granskades studiernas design, försöksgruppens storlek,
godtagbar kontrollgrupp, mätningarnas tillförlitlighet, redovisning av alla väsentliga
uppgifter, beskrivet bortfall, adekvata statistiska metoder med mera. Varje fråga (se
Bilaga 1) poängsattes med 1, 2 eller 3, där 1 betydde hög kvalitet, 2 medelhög kvalitet
och 3 låg kvalitet. Till slut räknades poängen för varje studie ihop, omräknades till en
procentsats som värderades till grad I: hög kvalitet (80 % - 100 %), grad II: medelgod
kvalitet (70 % - 79 %) eller grad III: låg kvalitet (60 % - 69%) (Forsberg & Wengström,
2008; Willman och Stoltz, 2002). Efter sekundärgranskningen uteslöts 8 artiklar på
grund av låg kvalitet. Det kvarstod 17 artiklar till resultatet, 16 med god kvalitet och 1
med medelgod kvalitet.
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Tabell 1. Presentation av databassökning (första sökning)
Databas Sökord/

Sökkombinationer
Antal
träffar

Urval 1 Urval 2 Urval 3 Sekundärgranskning

PubMed
090310

1. dental implants 5539

2. dental
implantation

3302

3. implant failure 3647

4. indications 20056

5.
contraindications

5618

6. risk factors 210691

7. adverse effects 325556

8. complications 452280

1 AND 3 1040

1 AND 4 98 23 7 1 1

1 AND 5 44 11 1 0 0

1 AND 6 182 16 7 5 4

1 AND 7 764

1 AND 8 715

1 AND 7 AND 8 214 (6*) 8 8 3 3

2 AND 3 666

2 AND 4 64 (1*) 2 0 0 0

2 AND 5 38 6 2 0 0

2 AND 6 120 (1*) 3 1 0 0

2 AND 7 591 (2*)

2 AND 8 507

2 AND 3 AND 7 219 (2*) 71 25 5 4

2 AND 7 AND 8 158 (4*) 28 13 1 0

CINAHL
090310

1. dental implants 1102

2. dental
implantation

685

3. implant failure 128

4. indications 3268

5. contra-
indications

3091
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6. risk factors 59355

7. adverse effects 74576

8. complications 85319

1 AND 3 58 17 17 0 0

1 AND 4 17 3 1 0 0

1 AND 5 8 1 1 0 0

1 AND 6 45 (3*) 18 15 1 1

1 AND 7 152 (2*) 55 21 2 0

1 AND 8 177 (2*) 32 6 0 0

2 AND 3 36 1 0 0 0

2 AND 4 10 0 0 0 0

2 AND 5 6 1 1 0 0

2 AND 6 25 2 1 0 0

2 AND 7 123 3 3 0 0

2 AND 8 127 6 5 0 0

*dubblett/dubbletter

Tabell 2. Presentation av databassökning (andra, kompletterande sökning)
Databas Sökord/

Sökkombinationer
Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 Sekundärgranskning

PubMed
090312

1. dental implants 5541

2. smoking 44533

3. peri-implantitis 177

4. alveolar bone loss 2140

5. follow-up studies 145416

1 AND 2 153 (8*) 15 10 3 1

1 AND 3 163 (6*)  7 7 1 1

1 AND 4 828

1 AND 5 930

1 AND 4 AND 5 313 (8*) 6 5 3 2

*dubblett/dubbletter
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Databearbetning

Bearbetningen av artiklarna har utförts enligt Polit & Beck (2006). Båda författarna har
för att stärka den interna och externa validiteten var för sig granskat och analyserat
studierna och sedan jämfört tillsammans. Med intern validitet menas här författarnas
förmåga att vara neutrala och inte färga data med sin egen förförståelse. Med extern
validitet menas överförbarhet/generaliserbarhet av studiens resultat. Forskaren skriver
inte om generaliserbarheten utan presenterar fynd från studien och läsaren avgör sedan
själv studiens generaliserbarhet. För att bedöma hur starka resultatens generaliserbarhet
var diskuterade både författarna studiernas resultat. Utifrån syftet och frågeställningarna
sammanställdes artiklarnas resultat i två kategorier: vad det finns för mjukvävnads- och
hårdvävnadskomplikationer som kan uppkomma efter en behandling med dentalt
implantat och vad det finns för orsaker till komplikationer efter behandling med dentalt
implantat.

Etik

Endast originalkällor har använts. Insamlad data har studerats objektivt, innebörden har
inte förvrängts och inga egna värderingar har gjorts, så långt som möjligt. Till denna
litteraturstudie valdes enbart artiklar med studier som har blivit granskade av etiska
nämnder eller sådana där noggranna etiska överväganden har gjorts. Alla artiklar som
ingår i litteraturstudien redovisas och alla resultat som besvarar frågeställningarna
presenteras (Forsberg & Wengström, 2008).

Resultat

Mjuk- och hårdvävnadskomplikationer som kan uppkomma efter en
behandling med dentalt implantat

I de granskade studierna kartlades olika mjukvävnadskomplikationer efter behandling
med dentalt implantat, de två som förekom mest var peri-implantär mukosit och
mukosal hyperplasi. Typiska hårdvävnadskomplikationer som upptäcktes efter
implantatbehandling var benförlust och apikal peri-implantit. Progressiv benförlust och
peri-implantit är hårdvävnadskomplikationer som förekom efter en viss inläkningstid.
Studiernas resultat redovisades på olika sätt. Vissa undersökningar betraktade
komplikationer på implantatnivå, andra på implantatnivå och patientnivå för att kunna
bevisa om det fanns en samband mellan individens karakteristika och komplikationens
prevalens.

Tabell 3. Resultat
Författare,
år, land.
Kvalitet

Syfte Urval Design Resultat

Bergkvist et
al. 2004,
Sverige.
God

Att utvärdera
lyckandefrekvens av
Straumannimplantat
insatta i helt tandlösa
överkäkar efter 1 och
2 år.

25 patienter
behandlade med 146
Straumann dental
implantatsystem.

Longitudinell,
kvantitativ studie.

Benförlusten var i
genomsnitt 0,24
mm under 1:a året
och 0,15 mm
mellan 1:a och 2:a
året.
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Eliasson et al.
2008,
Sverige.
God

Att undersöka
patienternas
tillfredsställelse efter
dental
implantatbehandling
med enstegs- och
tvåstegstekniken
samt biologiska
komplikationer.

109 patienter med
490 dentala
implantat
(Brånemark, Astra
Tech, Straumann).
55 patienter fick
behandling med
enstegsteknik och
54 med
tvåstegsteknik.

Longitudinell,
kvantitativ studie.

Mellan 1:a och
5:e året var
benförlusten för
patienter med
enstegsteknik
0,18 mm, för
tvåstegsteknik
0,15 mm. Peri-
implantit förkom
med 4 % i båda
grupper.

Engfors et al.
2004,
Sverige.
God

Att jämföra personer
äldre än 80 år med
personer yngre än 80
år försedda
implantatstödda
proteser 5 år efter
operation.

133 personer äldre
80 år och 115
personer yngre än
80 år behandlade
med
Brånemarkimplantat
.

Longitudinell,
kvantitativ studie.

Av personer > 80
år drabbades 31 %
av peri-implantär
mukosit,
motsvarande för
personer < 80 år
var 6 %.

Fransson et al.
2008,
Sverige.
God

Att studera kliniska
tecken av progressiv
benförlust vid dentala
implantat.

82 patienter med
Brånemarkimplantat
.

Kvantitativ
studie.

Pus förekom hos
33 % av
patienterna. 51 %
hade fickor ³ 6
mm och 59 %
peri-implantär
mukosit.

Fransson et al.
2005,
Sverige.
God

Studera prevalensen
av progressiv
benförlust samt om
det är
individrelaterat.

684 patienter med
3413 dentala
implantat av
Brånemarksystem.

Longitudinell,
kvantitativ studie.

12,4 % av
implantaten
visade progressiv
benförlust.
Progressiv
benförlust var
individrelaterat.

Karoussis et
al. 2004a,
Schweiz.
God

Att jämföra olika
implantatdesigner
avseende
överlevnadskvot,
succékvot och olika
biologiska
komplikationer efter
10 års funktionstid.

89 patienter med
179 dentala
implantat (3 olika
Straumann dental
implantat system).

Kohort,
kvantitativ studie.

15,4 % av alla
implantat visade
peri-implantit
efter 10 år. Det
fanns en
signifikant
skillnad mellan
olika
implantatsystem.

Quirynen et al.
2005,
Belgien.
Medelgod

Att kartlägga
prevalensen av apikal
peri-implantit,
orsaker därtill och
behandlingsmöjlighet
er.

539 Brånemarks-
implantat
undersöktes, 426 i
överkäkar, 113 i
underkäkar.

Kvantitativ
studie.

3 månader efter
en dental
implantat-
behandling visade
2 % av
implantaten apikal
peri-implantit.

Roos-Jansåker
et al. 2006b,
Sverige.
God

Att studera
prevalensen av
lesioner runt
implantaten i en
patientgrupp som fått
Brånemarkimplantat
för 9-14 år sen.

218 patienter med
999 dentala
implantat av
Brånemarksystem.

Longitudinell,
kvantitativ studie.

30 % av
patienterna visade
peri-implantär
mukosit. 7 % av
dentala implantat
(16 % av
patienterna)
visade peri-
implantit.
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Åstrand et al.
2008,
Sverige.
God

Att undersöka
implantatbehandling
med implantatstödda
täckproteser efter 20
år samt förekomsten
av peri-implantit.

21 patienter med
123
Brånemarkimplantat
.

Longitudinell,
kvantitativ studie.

Förekomsten av
mukosal
hypoplasi var 7
%, benförlusten
var 2,33 mm efter
20 år, peri-
implantit förekom
med 2 %.

Östman et al.
2007,
Sverige.
God

Att studera
inläkningen av
enstegs- och
tvåstegsteknik under
första året samt att
beskriva
komplikationer som
kan uppträda.

48 personer med
115 enstegsteknik
och 97 personer med
tvåstegsteknik av
Brånemarksystem.

Longitudinell,
kvantitativ studie.

5 % av
implantaten
insatta med
enstegsteknik och
1 % av
tvåstegstekniks-
implantaten
disintegrerades.
Genomsnittlig
benförlust var 2,1
mm för
enstegsteknik och
0,8 mm för
tvåstegsteknik.

Peri-implantär mukosit
En vanlig mjukvävnadskomplikation som beskrivs i flera studier är peri-implantär
mukosit. Peri-implantär mukosit är en reversibel (förändring som kan läka ut)
inflammation runt det dentala implantatets mjukvävnad. Denna inflammation orsakas av
bakteriebeläggningar och kroppen reagerar med en typisk försvarsreaktion. Peri-
implantär mukosit kännetecknas av fickor ³ 4 mm, rodnad, svullnad och blödning vid
sondering kring implantat. Det finns risk att denna inflammation blir kronisk och mer
djupgående när kroppen inte hittar balansen mellan angrepp och försvar. Bindväven blir
förstörd eftersom kontaktepitelet växer ned i den upplösta bindväven som inte längre får
en tät anslutning till implantatytan (Roos-Jansåker, Lindahl, Renvert & Renvert, 2006b;
Fransson, Wennström & Berglund, 2008; Engfors, Örtorp & Jemts, 2004).

En studie på implantatnivå som gjorts av Roos-Jansåker, Lindahl, Renvert & Renvert
(2006b) kartlade prevalensen av lesioner runt dentalt titanimplantat efter 9 till 14 år i
funktion. För detta valdes 294 personer ut som hade fått 999 dentalt implantat under
tidsperioden 1988 till 1992. Efter 9 till 14 år fick 30 % av de 999 implantaten diagnosen
peri-implantär mukosit. En annan studie på patientnivå från år 2007 gjord av Fransson,
Wennström & Berglund undersökte 82 personer med dentala implantat som hade en
historia av progressiv benförlust. Alla personer hade sammanlagt 482
Brånemarkimplantat med minst fem år i funktion. Resultatet visade att 59 % av
deltagarna hade peri-implantär mukosit.

Engfors, Örtorp & Jemts studie (2004) på patientnivå jämförde personer äldre än 80 år
med personer yngre än 80 år med implantatstödda täckproteser efter 5 år i funktion. För
detta valdes en studiegrupp av 133 personer över 80 år och en kontrollgrupp av 115
personer yngre än 80 år. Alla patienter hade fått Brånemarkimplantat. Gruppen personer
äldre än 80 år uppvisade 31 % peri-implantär mukosit. Kontrollgruppen som var yngre
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än 80 år uppvisade 6 % peri-implantär mukosit. Den höga förekomsten hos äldre över
80 år förklarades med bristande egenvård.

Mukosal hyperplasi
Mukosal hyperplasi är en mjukvävnadskomplikation som kan uppträda efter dental
implantatbehandling. Vid mukosal hyperplasi ökar antalet celler i slemhinnan vilket ger
ökad storlek/svullnad av slemhinnan. Fenomenet är ett svar på funktionell belastning
eller ökad stimulering av vävnaden. Mukosal hyperplasi kan bli kronisk och utgör då ett
underlag för utveckling av tumörer (Bergkvist, Sahlholm, Nilner & Lindh, 2004;
Åstrand, Ahlqvist, Gunne & Nilson, 2008).

En studie av Åstrand, Ahlqvist, Gunne & Nilson (2008) undersökte framgången av
implantatbehandlingen med implantatstödda täckproteser efter 20 år i funktion. För
detta valdes 48 personer som hade tandlösa under- eller överkäkar. Alla patienter hade
fått sammanlagt 225 Brånemarksimplantat. Efter 20 år fanns bara 21 patienter med 123
dentala implantat kvar. Av bortfallet på 27 patienter hade 19 dött och 8 kunde inte delta
på grund av svåra hälsoproblem. Hos 7 % av implantaten förekom mukosal hyperplasi
efter 20 år. Denna diagnos fanns hos 14 % av studiedeltagarna. En studie gjord av
Bergkvist, Sahlholm, Nilner & Lindh (2004) utvärderade lyckandefrekvens av
Straumann implantat insatta i helt tandlösa överkäkar efter 1 och 2 år i funktion. I
studien ingick 25 personer som fick mellan 5 till 7 Straumann implantat insatta, 146
implantat totalt. Dessa implantat undersöktes på den buckala och linguala ytan avseende
förekomst av mukosal hyperplasi. Detta förekom på 10 ytor efter 1:a månaden, på 12
ytor efter 1:a året och på 11 ytor efter 2 år.

Benförlust
En typisk hårdvävnadskomplikation är benförlust kring det dentala implantatet. Den kan
vara reversibel eller irreversibel (process som kan repektive inte kan läka ut). Med hjälp
av röntgenbilder identifieras ibland en kraterformad destruktion kring implantatet. En
viss benförlust kan alltid ske efter  implantatets inläkning och betraktas därför som
normalt. Under första året anses en benförlust av 1 mm som acceptabelt (Fransson,
Lekholm, Jemt & Berglundh, 2005; Östman, Hellman, Albrektsson & Sennerby 2007). I
vissa studier mäts benförlusten i gängor (Roos-Jansåker, Lindahl, Renvert & Renvert,
2006b). De följande redovisade fem studierna har gjorts på implantatnivå.

I studien av Roos-Jansåker, Lindahl, Renvert & Renvert (2006b) som kartlade
prevalensen av lesioner runt dentala implantat undersöktes även prevalensen av
benförlust. Av 218 personer med 999 implantat diagnostiserades efter 1 år 12 % av
implantaten med benförlust mellan 3 och 5 gängor (1,8 mm till 3 mm).

En studie av Östman, Hellman, Albrektsson & Sennerby (2007) kartlade hur dentala
implantat utförda med enstegsteknik och tvåstegsteknik läkte in under första året. I
studien ingick 48 personer som fick 115 implantat insatta med enstegsteknik och 97
personer som fick 380 implantat insatt med tvåstegsteknik. Bennivån analyserades kring
de dentala implantaten, om och hur nivån hade ändrats under 12 månader. I studien
framkom att benförlust fanns hos både implantatbehandlingar utförda med enstegs- och
tvåstegsteknik. De implantat, insatta med enstegsteknik, som satt kvar efter 12 månader
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hade en genomsnittlig benförlust av 2,1 mm. Implantat med tvåstegsteknik visade också
en generell benförlust men där låg genomsnittet på 0,8 mm.

En studie av Eliasson, Blomquist, Wennerberg & Johansson (2008) undersökte
patienternas tillfredsställelse efter implantatbehandling med enstegs- och tvåstegsteknik
samt biologiska komplikationer som uppträdde efteråt. För detta valdes 109 patienter
som sammanlagt fick 490 dentala implantat insatta. 82 patienter behandlades med
Brånemarksystem, 16 med Astra Tech implantat och 11 med Straumann implantat. 55
patienter blev behandlade med enstegsteknik och 54 med tvåstegsteknik. Benförlust
fanns i båda försöksgrupperna. Tidig benförlust, mellan 3:e månaden och 1:a året var
0,49 mm för patienter behandlade med enstegsteknik och 0,25 mm för patienter
behandlade med tvåstegsteknik. Mellan 1:a och 5:e året var benförlusten för patienter
behandlade med enstegsteknik 0,18 mm och 0,15 mm för patienter behandlade med
tvåstegsteknik.

I långtidsstudien av Åstrand, Ahlqvist, Gunne & Nilson (2008) som undersökte
implantatstödda täckproteser efter 20 års funktion kartlades den genomsnittliga
benförlusten. Genomsnittliga benförlusten vid 123 Brånemarksimplantat var 2,33 mm
efter 20 år. Under det första året skedde den största benförlusten, ca 1 mm.

Progressiv benförlust
Progressiv (gradvis stigande) benförlust kring dentalt implantat föreligger när benets
nivå fortsätter minska efter läkningsfasen. Bennedbrytningen är irreversibel och
identifieras med hjälp av röntgenbilder, ofta i form av kraterformade destruktioner runt
det dentala implantatet. För en positiv diagnos används i studierna ett gränsvärde av
minst tre nytillkomna icke benstödda implantatgängor (1,8 mm) efter implantatets första
år i funktion. Progressiv benförlust kan leda till total disintegrering av implantatet och
slutligen till implantatförlust (Fransson, Lekholm, Jemt & Berglundh, 2005; Roos-
Jansåker, Lindahl, Renvert & Renvert, 2006b). Alla redovisade studier innehåller data
på implantatnivå.

En studie av Fransson, Lekholm, Jemt & Berglundh (2005) undersökte prevalensen av
hårdvävnadskomplikationen progressiv benförlust samt om den var individrelaterad.
Personer som hade haft dentala implantat i funktion i minst fem år ingick i studien.
Totalt ingick 684 patienter med 3413 Brånemarksimplantat. För att patienten skulle få
diagnosen progressiv benförlust måste benets nivå kring implantatet ha minskats med
minst 3 gängor mellan 1:a årets funktionstid och den mest aktuella bilden tagen efter 5
år. Tolv procent av implantaten visade progressiv benförlust. Detta betydde att i
genomsnitt vart 8:e implantat i studien drabbades av progressiv benförlust.

Den tidigare nämnda studie av Roos-Jansåker, Lindahl, Renvert & Renvert (2006b)
undersökte också förekomsten av progressiv benförlust. Av 218 personer med 999
dentala implantat diagnostiserades progressiv benförlust hos 8 % av alla undersökta
dentala implantat efter 9 till 14 år.

Peri-implantit
En vanlig hårdvävnadskomplikation som beskrivs i flera studier är peri-implantit. Detta
är en kronisk plackinducerad infektion kring implantat med irreversibel bennedbrytning.



17

Kliniska tecken är förekomst av fördjupade fickor i kombination med blödning och/eller
pus ur fickan vid sondering, svullnad samt rodnad. Har bennivån sänks med mer än tre
gängor (1,8 mm) efter 1 års funktionstid är diagnosen peri-implantit. Med hjälp av
röntgenbilder identifieras ofta en kraterformad destruktion kring implantatet. Om denna
irreversibla bennedbrytning inte behandlas kan detta att leda till total disintegrering av
det dentala implantatet (Roos-Jansåker, Lindahl, Renvert & Renvert, 2006b; Fransson,
Wennström & Berglund, 2008). Den första redovisade studien baseras på patientnivå
och implantatnivå, den andra studien på patientnivå och de sista tre på implantatnivå. I
studien av Roos-Jansåker, Lindahl, Renvert & Renvert (2006b) som kartlade
prevalensen av lesioner runt dentalt titanimplantat undersöktes också förekomsten av
peri-implantit. Efter 9 till 14 år hade 16 % av patienterna (7 % av de 999 dentala
implantat) diagnosen peri-implantit.

En studie gjord av Eliasson, Blomquist, Wennerberg & Johansson (2008) undersökte
biologiska komplikationer efter dental implantatbehandling med enstegs- och
tvåstegsteknik. I studien ingick 109 patienter med helt tandlösa överkäkar. Sammanlagt
fick alla patienter 490 dentala implantat av Brånemarksystem, Astra Tech Implantat
System och Straumann Dental Implantat System insatta. Förekomsten av peri-implantit
var endast 4 % under hela undersökningstiden. Två personer med
enstegstekniksimplantat och 1 person med tvåstegstekniksimplantat drabbades.

En studie som gjorts av Karoussis, Brägger, Salvi, Bürgin & Lang (2004) jämförde
olika titanimplantatdesigner avseende överlevnadskvot och olika biologiska
komplikationer efter 10 års funktionstid. I studien ingick 89 personer som fick 3 olika
designer av Straumann dental implantat system. Totalt fick 89 patienter 179 implantat
insatta, 112 hålskruvimplantat (cylinderformad implantat med utvändig gänga), 49
hålcylinderimplantat och 18 vinklade hålskruvimplantat. Efter 10 år visade 15 % av alla
179 implantat peri-implantit. Det fanns en signifikant skillnad mellan de olika
designerna. Hålskruvimplantaten hade minsta tecken på peri-implantit med 10 %,
vinklade hålskruvimplantat drabbades med 12 % och hålcylinderimplantat visade med
29 % den största prevalensen av peri-implantit.

I långtidsstudien av Åstrand, Ahlqvist, Gunne & Nilson (2008) undersöktes resultatet av
implantatbehandling med implantatstödda täckproteser efter 20 års funktion samt
förekomsten av peri-implantit. Efter 20 år visade 2 % av 123 Brånemarksimplantat peri-
implantit.

Studien av Fransson, Wennström & Berglund (2008) var en följdstudie av Fransson et
al.:s studie från år 2005 som undersökte samband mellan kliniska tecken för peri-
implantit hos dentala implantat som hade en historia av progressiv benförlust. I denna
studie (2008) visades att 94 % av implantaten som hade diagnosen progressiv benförlust
år 2005 även hade det år 2008. Efter minst 5 år hade 28 % av patienterna (12 % av
implantat) diagnosen peri-implantit.

Apikal (retrograd) peri-implantit
Apikal peri-implantit är en hårdvävnadskomplikation som vanligtvis uppträder under
första månaden efter dental implantatbehandling. Den karakteriseras av en irreversibel
apikal bennedbrytning kring implantatets ände som sprider sig sidledes och uppåt mot
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distansen. Apikal peri-implantit identifieras med hjälp av röntgenbilder med en
asymptomatisk apikal radiolusens. Denna komplikation är ofta kombinerad med
symtom som smärta, svullnad och förekomst av fistel. Som orsaker anges
bakteriekontamination under implantatbehandling, benmikrofraktur eller förekomsten
av en tidigare inflammation. Om denna irreversibla bennedbrytning inte behandlas
kommer detta att leda till total disintegrering av det dentala implantatet. Quirynen,
Vogels, Alsaadi, Naert, Jacobs & van Steenberghe (2005) undersökte prevalensen av
apikal peri-implantit och orsaker därtill. För detta undersöktes 539 Brånemarkimplantat
på 2 olika ytor. Ena implantattypen hade maskinbearbetad svarvad yta och den andra en
yta med ett oxidlager. Mellan 1 och 3 månader efter implantatbehandling visade 2 % av
implantaten en apikal peri-implantit. Implantat med maskinbearbetad svarvad yta
drabbades i mindre utsträckning (0,4 %) än dessa med ett oxidlager (10 %). De 10
patienter som drabbades av apikal peri-implantit hade dessutom följande symtom: fistel
(6 gånger), svullnad (4 gånger), förekomst av pus (4 gånger) och smärta (2 gånger).

Orsaker till komplikationer efter behandling med dentalt implantat

Den viktigaste orsaken till komplikationer vid dentala implantat i de granskade
studierna har visat sig vara tidigare parodontiterfarenhet. Övriga orsaker till
komplikationerna kunde vara benkvaliteten, hur/var implantatet inopererades samt
strålbehandling mot maligna tumörer. Rökning som enskild faktor och systematiska
sjukdomar visade inget signifikant samband med implantatmisslyckande. Däremot hade
rökning i kombination med parodontiterfarenhet ett signifikant samband med
implantatmisslyckande.

Tabell 4. Resultat
Författare,
år, land.
Kvalitet

Syfte Urval Design Resultat

Alsaadi et al.,
2008,
Belgien.
God

Att kartlägga
systematiska och
och lokala faktorer
som kan påverka
sena
implantatförluster.

412 patienter som
fått
Brånemarkimplant
at som inte
drabbats av tidig
implantatförlust.

Kvantitativ
retrospektiv
studie.

101 av de 1514
implantat som
inopererades gick
förlorade från det
att implantatet
hade fästs och 2 år
framåt.

Baleum et al.,
2004,
Danmark.
God

Att undersöka och
beskriva faktorer
som kan påverka
överlevnaden av
dentala implantat.

140 patienter med
implantat som
samtliga hade
genomgått
behandlingar mot
parodontit i ett
tidigare skede.

Kvantitativ
longitudinell
studie.

Faktorerna som
associerades med
förlust av
implantat med
enstegsteknik var
främst rökning
och kort längd på
fixturen.
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Fransson et
al., 2008,
Sverige.
God

Att undersöka
kliniska
karaktäristiska drag
på implantat hos
patienter med
erfarenhet av
progressiv
benförlust.

184 patienter med
progressiv
benförlust
identifierades
inför studien. Av
dessa ställde 82
patienter upp på
att delta i studien.

Kvantitativ studie. Det framkom att
rökare hade mer
infekterade
implantat än icke
rökare; rökare
hade även
signifikant djupare
fickor kring
implantaten.

Gruica et al.,
2004,
Schweiz.
God

Att undersöka
relationen mellan
polymorphism av
IL-1 (cytokin, ett
signaleringsämne
föknippat med
parodontit) och
biologiska
komplikationer av
betydelse för
osseoingrationen av
implantat. Samt att
undersöka IL-1
genen och
periimplantit hos
både rökare och
icke rökare.

180 patienter med
totalt 292
implantat.

Kvantitativ studie. Det fanns ett
samband mellan
IL-1 och rökning
som gav
biologiska
komplikationer
vid dentala
implantat.

Karoussis et
al., 2003,
Schweiz.
God

Att jämföra
misslyckande,
lyckande samt
komplikationer vid
dentala implantat
för patienter som
hade förlorat sina
tänder till följd av
parodontit eller
andra orsaker.

53 patienter med
totalt 112
implantat. Dessa
följdes upp under
10 år.

Kvantitativ studie. Patienter som
hade förlorat sina
tänder till följd av
parodontit hade en
lägre
lyckandefrekvens
för implantat än
de som inte hade
parodontiterfarenh
et.

Roos-Jansåker
et.al, 2006a,
Sverige.
God

Syftet med denna
studie var att
utvärdera
implantatbehandling
på lång sikt genom
att mäta frekvensen
av implantatförlust.

218 patienter som
fick sina implantat
installerade
mellan år 1988
och 1992

Kvantitativ studie,
klinisk
utvärdering.

Den faktor som
väger tyngst i
implantatförlust är
erfarenhet av
parodontit.

Roos-Jansåker
et al., 2006c,
Sverige.
God

Syftet med denna
studie var att
analysera faktorer
relaterade till
lesioner runt ett
implantat.

218 som fick sina
implantat
installerade
mellan år 1988
och 1992

Kvantitativ studie,
klinisk
utvärdering.

Individer som
röker och har en
historia av
parodontit löpte
större risk att få
lesioner runt sina
implantat.

Sánchez-Pérez
et al., 2007,
Spanien.
God

Att jämföra
implantatförluster
hos rökare och
ickerökare.

66 patienter som
fick totalt 165
implantat mellan
åren 1998 och
2002.

Kvantitativ studie,
retrospektiv
analys.

De som röker
mycket hade
signifikant högre
risk att förlora
sina implantat än
ickerökare.
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Parodontit
En avhandling gjord av Roos-Jansåker, 2006, hade till syfte att beskriva utfallet hos en
grupp patienter som fått implantatbehandling med Brånemark, Nobel Biocare, mellan
åren 1988 och 1992. Efter 9 till 14 år utfördes en slutlig kontroll/utvärdering på dessa
patienter. I ett första delarbete av tre studerades utfallet av implantatbehandling och
sambandet mellan implantatförlust och olika faktorer. Implantatförlusterna delades upp
i tre grupper; tidig förlust (då endast fixturen var på plats), förlust av fixturen under det
första året med hela konstruktionen (fixtur, distans och protetisk ersättning) på plats och
till sist förlust av implantatet efter det första året. Studien visade att lyckandefrekvensen
var hög, 96 % av de behandlade patienterna hade kvar sina implantat efter 9-14 år. De
patienter som tappade sina implantat gjorde det oftast i stadiet tidig förlust. Av de 4 %
som förlorade sina implantat var det 3 % som gjorde det då endast fixturen var på plats
(tidig förlust). Därefter var det 1 % som förlorade implantat under det första året med
hela konstruktionen på plats. Efter det första året med hela konstruktionen på plats var
det 1 % som förlorade implantatet; vid denna tidpunkt var det vanligare med
implantatförlust i maxillan. Det framgick att det fanns faktorer som vägde tungt
huruvida patienten fick behålla sitt implantat eller inte. Implantatförlust visade sig vara
relaterat till förekomst av parodontit. För de patienter som hade bendestruktion kring de
kvarvarande tänderna vid en implantatoperation var det större sannolikhet att
implantatet skulle misslyckas. De patienter som förlorat ett implantat förlorade ofta fler
(Roos-Jansåker, Lindahl, Renvert & Renvert, 2006a).

Ytterligare en studie drog slutsatsen att parodontit som enda faktor till möjlig förlust av
ett implantat inte var någon indikator på att inte operera in implantat (Baelum &
Ellegaard, 2004).

Rökning
En studie undersökte sambandet mellan rökning och implantatförlust. Totalt ingick 66
patienter i studien som tillsammans fått 165 dentala implantat. Implantaten inopererades
mellan åren 1998-2002 och följdes upp fem år efter den initiala behandlingen. Av de
165 implantaten var det totalt 16 stycken implantat som gick förlorade. Deltagarna
delades in i 2 grupper, rökare/ickerökare. Grupp 1 bestod av ickerökarna, i denna grupp
var det 26 patienter med totalt 70 implantat. Grupp 2 bestod av rökarna, här var det 40
patienter med totalt 95 implantat. I grupp 1, ickerökarna, var det totalt ett implantat som
gick förlorat, vilket gav en lyckandefrekvens på 99 %. Hos grupp 2, rökarna, gick totalt
15 implantat förlorade, lyckandefrekvensen var där 84 %. Gruppen med rökande
patienter delades ytterligare in i tre grupper efter hur mycket patienterna rökte. En grupp
som rökte lite, en grupp som rökte måttligt och en grupp som rökte mycket. Resultatet
visade att patienter som rökte lite till måttligt hade en risk på 10 % att förlora sitt
implantat medan patienter som rökte mycket (fler än 20 cigaretter per dag) hade en risk
på 31 % att förlora sina implantat (Sánchez-Pérez, Moya-Villaescusa & Caffesse,
2007).

En studie av Fransson, Wennström & Berglund (2008) undersökte och jämförde
prevalensen av olika symtom för peri-implantit bland rökare och icke rökare. I studien
deltog 82 personer med diagnostiserad progressiv benförlust. Patienterna delades in i 2
grupper, 40 rökare och 42 ickerökare; samtliga deltagare undersöktes kliniskt.
Patienternas implantat (med och utan progressiv benförlust) undersöktes på fyra ställen
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på varje tand (mesialt, distalt, buckalt och lingualt). Parametrarna som mättes var
förekomsten av plack, fickdjup, blödning vid sondering (BoP), förekomst av pus vid
mätning av BoP och tandstensförekomst. I resultatet framkom att rökare hade mer
infekterad vävnad kring implantatet än icke rökare. I genomsnitt hade rökare 3,2 och
icke rökare 1,7 implantat med infekterad vävnad kring implantatet. Dessa implantat med
infekterad vävnad hos rökarna visade en signifikant högre förekomst av pus med 25 %
och fickor ³ 6 mm med 40 %. Ickerökare hade 6 % förekomst av pus och
fickförekomsten ³ 6 mm var 20 %. Ingen signifikant skillnad fanns beträffande plack-,
BoP- och tandstensförekomst.

Baelum & Ellegaard (2004) kunde i sin studie visa på ett samband mellan rökning och
sena implantatförluster (efter tio år). Detta gällde både enstegs- och tvåstegsimplantat. I
en studie av Roos-Jansåker, Lindahl, Renvert & Renvert (2006c) kunde däremot ett
samband mellan rökning och förlust av implantatet inte visas och detta tros bero på att
det var för få patienter i studien som förlorat sina implantat. Alsaadi, Quirynen,
Komárek & van Steenberghe (2008) kunde inte heller se rökning som en riskfaktor för
implantatförlust. Peri-implantär mukosit kunde förklaras som en följd av rökning (Roos-
Jansåker, Lindahl, Renvert & Renvert, 2006c).

Rökning i kombination med parodontiterfarenhet
En undersökning hade till syfte att jämföra misslyckanden och lyckanden samt
komplikationer vid dentala implantat för patienter som hade förlorat sina tänder till följd
av parodontit eller andra orsaker. I studien ingick 53 patienter vilka delades in i två
grupper. Grupp A bestod av 8 patienter med totalt 21 implantat som hade förlorat sina
tänder till följd av kronisk parodontit. Grupp B bestod av 45 patienter utan tidigare
erfarenhet av parodontit, patienterna hade totalt 91 implantat. För grupp A var
lyckandefrekvensen under de tio år som studien pågick 91 % medan grupp B hade en
lyckandefrekvens på 97 %. Grupp A hade en betydligt högre frekvens av periimplantit
än Grupp B, 29 % för grupp A gentemot 6 % för grupp B. Det var fler rökare i grupp A
än i grupp B och för rökarna i grupp A sågs ett samband mellan rökningen och
lyckandefrekvensen, i kombination med parodontiterfarenhet. I grupp B sågs däremot
inte något samband mellan rökning och lyckandefrekvens (Karoussis, Salvi, Heitz-
Mayfield, Brägger, Hämmerle & Lang, 2003).

En annan undersökning följde upp patienterna 8 år efter att de fått sina implantat. De
visade att en positiv IL-1 gen (en dominerande gen vid parodontit) hade betydelse för
komplikationer vid implantat. Även rökning var en riskfaktor för biologiska
komplikationer vid implantat. Av de 180 patienter som deltog i studien var 53 patienter
rökare och dessa delades in i grupper beroende på hur mycket de rökte. Totalt hade 51
implantat hos 34 patienter drabbats av komplikationer. Studien visade att det inte fanns
någon koppling mellan implantatkomplikationer och genen IL-1 hos den ickerökande
gruppen medan 50 % av de patienter som rökte mycket och hade denna gen fick
implantatkomplikationer. Även rökande patienter som hade denna gen och fick fler än
ett implantat visade sig ha större risk för någon biologisk komplikation (Gruica, Wang,
Lang & Buser, 2004). Även Roos-Jansåker, Lindahl, Renvert & Renvert (2006c) kunde
visa på rökning och parodontit som en dålig kombination med dentala implantat. Dessa
faktorer relaterades i denna studie till peri-implantit.
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Keratiniserad mukosa och plack
I en studie där utfallet av Brånemark-implantat beskrevs, undersöktes även faktorer som
kan relateras till lesioner (skada eller sjuklig förändring i funktion eller organstruktur)
runt implantatet. Här studerades faktorer av betydelse för att utveckla mukosit och peri-
implantit. Sett på implantatnivå var de faktorer som vägde tungt för utvecklande av
mukosit närvaron av keratiniserad mukosa och plack (Roos-Jansåker, Lindahl, Renvert
& Renvert, 2006c).

Skruvdesign och placering
En studie visade att 101 av 1514 implantat som inopererades mellan åren 1982-2003
gick förlorade från det att implantatet hade fått fäste och 2 år framåt. Orsakerna till detta
förklarades med implantatets design, främst diametern på skruven. Även platsen där
implantatet inopererades spelade roll för lyckandefrekvensen: implantat i maxillan
visade en sämre lyckandefrekvens än implantat i mandibeln. Slutsatsen som drogs av
denna studie var att en faktor som påverkade sena implantatförluster var implantatets
placering (Alsaadi, Quirynen, Komárek & van Steenberghe, 2008).

En annan studie undersökte totalt 258 implantat inopererade mellan åren 1988 och
2002. Av de 258 implantaten var 57 stycken implantat med tvåstegsteknik och 201
stycken var implantat med enstegsteknik; implantaten var inopererade på 32 respektive
108 patienter. Samtliga patienter hade parodontiterfarenhet men ansågs vara kapabla att
sköta sin egenvård. Patienterna undersöktes och resultatet av implantatbehandlingen
utvärderades efter fem och tio år. Faktorer som undersöktes var överlevnad av
implantatet, benförlust kring implantatet, fickdjup och blödning vid fickdjupsmätning.
Utvärderingen efter fem år visade att av de 57 implantaten med tvåstegsteknik var det 3
% som hade gått förlorade och av de 201 implantaten med enstegsteknik var det 6 %
som gått förlorade. Vid utvärderingen efter tio år var det fortfarande 3 % som hade gått
förlorade av tvåstegsimplantaten men för enstegsimplantaten hade siffran över förlorade
implantat ökat till 22 %. Det konstaterades att en faktor som associerades till sen
implantatförlust var kort längd på fixturen (Baelum & Ellegaard, 2004).

Systemiska sjukdomar
Alsaadi, Quirynen, Komárek & van Steenberghe (2008) undersökte huruvida
systemiska sjukdomar påverkade en sen implantatförlust. Det som beaktades var; hjärt-
och mag/tarmsjukdomar, kontrollerad diabetes typ II, koaguleringsproblem, hypertoni,
hypo- eller hyperthyroidism, högt kolesterol, astma, osteoporos, Crohn s syndrom,
klaustrofobi samt antidepressiv medicinering. Ingen av dessa faktorer visade sig ha
signifikant betydelse för sen implantatförlust. Däremot hade strålbehandling mot
maligna tumörer betydelse.
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Diskussion

I äldre studier har det ibland hävdats att implantatbehandlingar var nästan riskfria och
att komplikationer var sällsynta (Hugoson, Norderyd, Slotte & Thorsensson, 1998).
Resultatet från denna litteraturstudie stämmer inte överens med det påståendet. Idag
finns det många studier som kartlagt och visat att det förekommer misslyckande av
dental implantatbehandling och vilka orsaker det finns till dessa. De två vanligaste
mjukvävnadskomplikationerna är peri-implantär mukosit och mukosal hyperplasi.
Typiska hårdvävnadskomplikationer som har påvisats är benförlust och apikal peri-
implantit. Progressiv benförlust och peri-implantit är hårdvävnadskomplikationer som
förekommer efter en viss inläkningstid. Den viktigaste orsaken till komplikationer vid
dentala implantat är tidigare parodontiterfarenhet. Övriga orsaker till komplikationerna
kan vara benkvalitéten, hur/var implantatet är placerat samt strålbehandling mot
maligna tumörer. Systematiska sjukdomar har inte visats ha signifikant samband med
implantatmisslyckande. Rökning i kombination med parodontiterfarenhet har ett
signifikant samband med implantatmisslyckande.

Metoddiskussion

Syftet har varit att analysera och sammanställa aktuell forskning inom ämnet i en
systematisk litteraturstudie (Polit & Beck, 2006). För att göra detta har sökord
formulerats och använts dels separat men även i kombination med varandra i
databaserna PubMed och CINAHL. Sökorden som användes i databaserna valdes ut för
att täcka så många sökområden inom ämnet som möjligt. Vid första sökningen var
syftet att få fram vilka komplikationer och riskfaktorer som kan uppkomma efter en
dental implantatbehandling. Därefter fick en andra sökning göras för att på ett mer
konkret sätt hitta artiklar inom vissa specifika områden. Möjligen kunde fler artiklar ha
nåtts genom andra eller flera sökord, till exempel kunde komplettering ha skett kring
systemiska sjukdomar och deras påverkan på dental implantatbehandling. En svaghet i
arbetet är att det är möjligt att relevanta artiklar har missats på grund av att titeln på
funna artiklar inte tydligt beskrev deras innehåll. Som styrka kan analysarbetet
betraktas. För att i görligaste mån undvika att ingen felbedömning av artiklarnas
innehåll skedde som kunde minska reliabiliteten, gjordes kvalitetsbedömningen först
individuellt av båda författarna utifrån modifierade mallar för kvantitativa artiklar
(Forsberg & Wengström, 2008; Polit & Beck, 2006; Willman & Stoltz, 2002), och
därefter gjordes en gemensam bedömning. I artikelgranskningen kan det finnas någon
svaghet på grund av granskningsmallens utformning. Antal frågor samt hur författarna
har tolkat de vetenskapliga artiklarna vid granskningen kan ha påverkat
kvalitetsbedömningen av artiklarna. Begränsning till kvantitativa studier har gjorts
eftersom de svarat väl för syfte och frågeställningar, inga kvalitativa studier har hittats
under sökorden som använts. Endast artiklar av god kvalitét användes i studiens resultat
med undantag av en artikel som hade medelgod kvalitet.

I alla vetenskapliga artiklar ska det framgå vem som finansierat studien. Detta är särskilt
viktigt när industrin är inblandad, till exempel läkemedels- eller medicinsk-teknisk
industri. För artiklar ingående i denna litteraturstudie är det industrin som tillverkar
implantatkomponenter som kan tänkas vara finansiärer, helt eller delvis. Om så är fallet



24

ska det vara redovisat i artikeln. De flesta vetenskapliga tidskrifter publicerar inte
artiklar som inte är etiskt godkända, om en sådan prövning anses ha behövts.
Olika forskningsteam har här stått för forskningen i studierna. Ett forskarteam från
Schweiz; Karoussis, Brägger, Salvi, Bürgin & Lang forskar mest kring
Straumannimplantat. I artiklarnas redovisning framgår inte varifrån pengarna till
forskningen kom. Det kan därför diskuteras kring trovärdigheten i deras
resultatpresentation om det är så att Straumann har finansierat forskningen. Artiklarna
publicerades dock i en vetenskaplig tidskrift med egen reviewboard. Därför bedömer
författarna att trovärdigheten av resultaten är tillräckliga/godtagbara. Ett forskarteam
från Sverige; Roos-Jansåker, Lindahl, Renvert & Renvert, forskar kring
Brånemarkimplantat. Studierna har godkänts av forskningsetisk nämnd vid Lunds
Universitet. Resultaten verkar därför trovärdiga och inte styrda av Brånemark, Nobel
Biocare. Ett annat svenskt forskarteam är Fransson, Lekholm, Jemt & Berglundh som
också forskar kring Brånemarkimplantat. Det framgår att studierna etiskt granskades
men inte av vem, det framgår inte heller vem som finansierade studien. Även deras
artiklar har blivit publicerade av en vetenskaplig tidsskrift, och därför anser författarna
att studiens trovärdighet är godtagbar. Nästa svenska forskarteam är Eliasson,
Blomquist, Wennerberg & Johansson, som forskar med olika implantatsystem;
Brånemark, Straumann och AstraTech. De redovisar att studien blev finanserad av
folktandvården i Örebro och inte av någon implantatproducent. Etisk granskning
redovisas också, i både artikeln och därför anses trovärdigheten av resultaten goda.

Resultatdiskussion

Tre olika studier visade att peri-implantär mukosit är en inflammation som kan läka ut
runt dentala implantatets mjukvävnad. Kännetecken var fördjupade fickor, rodnad,
svullnad och blödning vid sondering. Risken finns att denna inflammation blir kronisk
och mer djupgående. Stor variation rapporteras i prevalensen av peri-implantär mukosit.
Allt från förekomst hos 59 % av patienter, 30 % av implantat och 6 % i en patientgrupp.
Orsakerna till de stora skillnaderna beskrevs främst av åldersfaktorn där det fanns en
högre förekomst hos äldre åldersgrupper (Roos-Jansåker, Lindahl, Renvert & Renvert,
2006b; Fransson, Wennström & Berglund, 2008; Engfors, Örtorp & Jemts, 2004). Det
finns få äldre studier men år 1994 gjordes en studie av Albrektsson & Isidor, och år
1986 gjordes en av Lekholm et al. med mindre försöksgrupper som fått dentalt
implantat. Båda studierna upptäckte att patienter med hög plackförekomst drabbades i
större omfattning av peri-implantär mukosit. Lekholm et al. (1986) angav att 46 % av
patienterna och Albrektsson & Isidor (1994) att ca 80 % drabbades av peri-implantär
mucosit. Forskarteamen ansåg redan år 1986 och 1994 att peri-implantär mukosit kan
bli en allvarlig mjukvävnadsinflammation när den blir kronisk.

En särskilt viktig diagnos att följa är mukosal hyperplasi eftersom två studier,
Bergkvist, Sahlholm, Nilner & Lindh, 2004 och Åstrand, Ahlqvist, Gunne & Nilson,
2008, beskrev detta som en mjukvävnadskomplikation som kan bli allvarlig.
Komplikationen kan leda till ett kroniskt tillstånd där patienten kan utveckla tumörer.
Även här varierar uppgifterna om förekomsten av mucosala hypertplasier i olika
undersökningar, från 7 % till 32 % (Bergkvist, Sahlholm, Nilner & Lindh, 2004;
Åstrand, Ahlqvist, Gunne & Nilson, 2008). Författarna kunde inte hitta äldre forskning
till denna komplikation.
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Många studier beskriver benförlust som en typisk hårdvävnadskomplikation kring
dentalt implantat. Den kan vara reversibel eller irreversibel. En viss benförlust kan alltid
ske efter implantats inläkning och betraktas som normalt. Den största benförlusten,
tycks de flesta vara överens, om sker under det första året. Siffror redovisas mellan 0.24
mm och 2,1 mm. Variationer fanns mellan enstegs- och tvåstegsteknik med större
benförlust för enstegstekniken. Takten i årlig benförlust minskade sedan, i en studie
redovisas en förlust av i genomsnitt 0,15 mm under år två och en annan studie visade att
den total benförlusten efter 20 år låg på 2,33 mm. Benförlusten följs genom regelbundna
röntgenkontroller. (Åstrand, Ahlqvist, Gunne & Nilson, 2008; Bergkvist, Sahlholm,
Nilner & Lindh, 2004; Roos-Jansåker, Lindahl, Renvert & Renvert, 2006b; Eliasson,
Blomquist, Wennerberg & Johansson, 2008; Östman, Hellman, Albrektsson &
Sennerby, 2007).  En äldre prospektiv studie gjordes mellan åren 1965 och 1980 av
Adell, Lekholm, Rockler & Brånemark (1981). Under en 15 årig tidsperiod undersöktes
Brånemarksimplantat insatt via tvåstegstekniken. Under första året skedde en
genomsnittlig benförlust av 1,5 mm, sen minskade den årliga benförlusten på 0,1 mm.

Två studier av Fransson, Lekholm, Jemt & Berglundh (2005) och Roos-Jansåker,
Lindahl, Renvert & Renvert (2006b) visade att progressiv benförlust kan bli en mycket
allvarlig hårdvävnadskomplikation eftersom benförlusten fortsätter gradvis även efter
läkningsfasen. Denna bennedbrytning är irreversibel och det tillkommer minst 1,8 mm
benförlust efter implantatets första år i funktion. Fransson, Lekholm, Jemt & Berglundh
(2005) kom fram att genomsnittligt vart 8:e implantat i studien drabbades av progressiv
benförlust efter 5 år. Roos-Jansåker, Lindahl, Renvert & Renvert (2006b) ansåg att efter
9-14 år 8 % av alla implantat skulle få diagnosen progressiv benförlust. En äldre studie
av Lekholm et al. 1999 kom fram till liknande resultat som Roos-Jansåker, Lindahl,
Renvert & Renvert (2006b). Efter 10 år fick 7 % av implantaten diagnosen progressiv
benförlust, eftersom benförlusten var större än 2 mm efter implantatets första år i
funktion.

Flera studier beskrev peri-implantit som en allvarlig komplikation eftersom denna
sjukdom ingår med en irreversibel bennedbrytning precis som progressiv benförlust.
Det tillkommer kliniska tecken som fördjupade fickor i kombination med blödning, pus,
svullnad och/eller rodnad. Även här uppvisades en stor variation i peri-implantitens
prevalens. En studie angav att 16 % av patienterna, en annan att 28 % av patienterna
skulle få diagnosen efter 9-14 år respektive 5 år (Roos-Jansåker, Lindahl, Renvert &
Renvert, 2006b; Fransson, Wennström & Berglundh, 2008). Åstrand, Ahlqvist, Gunne
& Nilson (2008) visade däremot att prevalensen låg vid 2 % för implantat. Likadant
Eliasson, Blomquist, Wennerberg & Johansson (2008) som rapporterade en prevalens
vid 4 %. Dessa skillnader kan förklaras med de olika mätmetoderna för peri-implantit
samt att de sist nämnda studierna hade mycket mindre antal studiedeltagare. Det finns
inga äldre studier kring peri-implantit (Berglungd, Persson & Klinge, 2002). Tidigare
förnekades förekomsten och det var mer vanligt att undersöka benförlusten. Men i
Espositos, Hirschs, Lekholms & Thomsens studie (1998) började en diskution kring
allvaret av peri-implantit. Forskarteamet beskrev att att denna irreversibla
bennedbrytning obehandlad kan leda till total disintegrering av det dentala implantatet.
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För benförlust, progressiv benförlust och peri-implantit fanns det inga standardiserade
mätmetoder. Det fanns till exempel olika metoder att registrera fästeförlusten. Vissa
studier mätte fästeförlusten från fixturens topp och andra studier mäter förlusten från
fixturens botten. Ett annat exempel är registreringen av peri-implantär mukosit och
mukosal hyperplasi. Det fanns ingen standardmetod eller krav på hur många ytor som
kontrolleras för att ställa diagnos. För att säkert kunna jämföra studierna skulle det
behövas standardiserade metoder för registreringen av dessa komplikationer. Detta
problem hade ganska nyligen diskuterats vid ett konsensusmöte och klara definitioner
och tydliga kriterier för peri-implantär mukosits och peri-implantits diagnostik ska
utarbetas (Lindhe & Meyle, 2008).

I de granskade studierna var sambandet mellan komplikationer med dentala implantat
och rökning som enskild faktor tvetydigt. Vissa kunde påvisa ett samband, andra inte.
Tidigare forskning har dock visat på rökning som en orsak till komplikationer med
dentala implantat (Haas, Haimbock, Mailath & Watzek, 1996; Leonhardt, Dahlen &
Renvert, 2003). De undersökningar som ingick i denna studie som inte kunde visa något
samband diskuterade kring varför de inte kunde se ett samband eftersom tidigare studier
sett starka samband. Det framkom då att främsta orsaken till detta var att det var för få
deltagare i studien (Roos-Jansåker, Lindahl, Renvert & Renvert, 2006c). En
reviewartikel som kartlade studier gjorda på rökning och komplikationer med dentala
implantat publicerades år 2007. Där framkom att rökning hade ett starkt samband med
implantatmisslyckanden. I nästan samtliga studier som ingick i reviewartikeln kunde
sambandet påvisas och de flesta menade att rökning dubblar risken för
implantatmisslyckande (Baig & Rajan, 2007).

Beträffande sena implantatförluster och systemiska sjukdomar visade Alsaadi,
Quirynen, Komárek & van Steenberghe, 2008, att något signifikant samband inte
förelåg. Tidigare studier har visat att Crohn´s syndrom hade en negativ inverkan på
implantatbehandling, och även kunde påverka sena implantatförluster (van Steenberghe,
Vanherle, Fossion & Roelens, 1976; Esposito, Hirsch, Lekholm & Thomsen, 1998). En
studie har även visat att osteoporos kan ha en negativ inverkan på implantatbehandling,
främst för kvinnor efter menopausen (Becker, Hujoel, Becker & Willingham, 2000).
Många systemiska sjukdomar har inte undersökts tillräckligt vad gäller påverkan på
sena implantatförluster, enligt Alsaadi, Quirynen, Komárek & van Steenberghe, (2008).

En studie har tydligt visat att god egenvård är mycket viktigt för att få så lite
komplikationer som möjligt efter dentalt implantatbehandling. Patienter med bristande
egenvård hade till exempel 5 gånger större risk att drabbas av
mjukvävnadskomplikationen peri-implantär mukosit. Dessa patienter drabbades även av
högre benförlust, men denna komplikation var inte statistisk signifikant (Engfors,
Örtorp & Jemt, 2004).

Ett genomgående problem är att en del artiklar redovisar sina resultat på implantatnivå
och andra på patientnivå. De flesta äldre artiklar är baserade på implantatnivå
(Fransson, Lekholm, Jemt & Berglundh, 2005). Nyare studier belyser både patientnivå
och implantatnivå (Roos-Jansåker, Lindahl, Renvert & Renvert, 2006b; Fransson,
Wennström & Berglundh, 2008). För resultatet betyder detta att det är svårt att bedöma
den faktiska förkomsten av komplikationer. Det är en stor skillnad på om till exempel 7
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% av alla dentala implantat får diagnosen peri-implantit (implantatnivå) eller om 16 %
av patienterna får diagnosen peri-implantit (patientnivå) (Roos-Jansåker, Lindahl,
Renvert & Renvert, 2006b) eller om som i Fransson, Wennström & Berglundhs studie
(2008) 12 % av alla dentala implantat får diagnosen peri-implantit (implantatnivå) som
innebär att 28 % av patienterna får diagnosen peri-implantit (patientnivå). Detta visar att
presenterat resultat kan vara missvisande för läsaren.

Resultaten i studien kan inte generaliseras för alla åldersgrupper eftersom artiklarna
endast belyste vuxna och framförallt äldre personer. Åldern är en viktig faktor gällande
implantatmisslyckanden eftersom många omständigheter beträffande allmän- och
munhälsan ändras med stigande ålder. Resultatet kan inte heller generaliseras för alla på
markanden existerande implantatsystem eftersom det fanns få artiklar om vissa av
systemen. I den föreliggande studien gjordes därför ett medvetet val att begränsa sig till
de tre vanligast förkommande systemen, Brånemark, Astra Tech och Straumann dental
implant system.

Patienter skall bli informerade att otillräcklig egenvård är en stor riskfaktor för att
utveckla infektionssjukdomar såsom peri-implantär mukosit och peri-implantit samt
möjliga följder som till exempel kronisk inflammation kring dentalt implantat,
irreversibel bennedbrytning som kan i sin tur leda till total disintegrering av patientens
dentala implantat. Patienter med en historia av parodontit eller patienter som blivit
strålbehandlade mot maligna tumörer skall informeras om att det finns en större risk att
drabbas av mjuk- och hårdvävnadskomplikationer efter dental implantatbehandling.
Även rökare med parodontit ska informeras om ökad risk för den allvarliga
hårdvävnadskomplikationen peri-implantit.

Behov av ny forskning

Frågeställningarna kunde delvis besvaras av författarna men det saknas forskning inom
ämnet komplikationer och deras riskfaktorer vid dental implantatbehandling. Fortsatt
forskning med större försöksgrupper över en längre tid behövs för att identifera olika
riskfaktorer samt hur dessa konkret påverkar kroppen efter en dental
implantatbehandling. Äldre forskning spekulerade runt frågan om patienter med
parodontit eller patienter med olika systemsjukdomar som diabetes, osteoporos samt
rökare hade större risk för komplikationer efter dental implantatbehandling. Idag finns
det flera nya studier som antingen bekräftar eller förkastar dessa gamla antaganden. Det
finns dock fortfarande inga raka, entydiga svar.

Det finns få långtidsstudier på utfallet av dentala implantat. Dels på grund av att dental
implantatbehandling är en relativt ny metod. Dessutom är många patienter äldre då de
får sina implantat och långtidsstudier blir därför inte möjliga på grund av ett naturligt
bortfall.

De flesta studier presenterar komplikationerna på implantatnivå och inte på patientnivå.
Det gör att det nästan är omöjligt att dra konkreta slutsatser hur många individer som
drabbas. Därför behövs fler studier som presenterar resultaten på individnivå för att
kunna avgöra om komplikationer är individrelaterade. Mycket forskning har gjorts på
Brånemarkimplantat utförd med tvåstegsteknik. Även för Astra Tech- och Straumann
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dental implantsystem finns data som besvarade uppsatsens frågeställningar. Fortsatt
forskning som belyser komplikationer efter implantatbehandling behövs på andra
implantatsystem samt implantat som sätts in via enstegsteknik.

Det behövs även forskning inom patientområdet. Några studier beskriver hur dentalt
implantat upplevs ur patientens synvinkel. Men författarna hittade inga studier som
belyste patientens upplevelse vid inträffande av olika komplikationer efter dental
implantatbehandling. Det saknas även samstämmiga studier om egenvårdens betydelse
och tandhygienistens roll i det sammanhanget.

Konklusion

Implantatbehandling är inte helt riskfritt. Denna litteraturstudie har visat att
komplikationer är vanliga efter dental implantatbehandling samt att det finns
riskfaktorer som påverkar dental implantatbehandling på ett negativt sätt. Implantat blir
allt vanligare vilket medför att kunskap kring dentala implantat kommer att behövas för
tandhygienister. Att upptäcka och förebygga mjuk- och hårdvävnadskomplikationer i
tidigt skede är viktigt inom tandhygienistprofessionen för att snabbt kunna sätta in
åtgärder och uppnå bästa möjliga resultat av en dental implantatbehandling. En
regelbunden noggrann klinisk och röntgenologisk undersökning av varje dentalt
implantat är viktig för att upptäcka komplikationer i tidigt skede, för att patienten som
erhållit dental implantatbehandling skall ha en möjlighet att behålla sin konstruktion
utan komplikationer. För patienten kan behandling med dentala implantat troligen bidra
till en god livskvalitét.
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Bilaga 1
Granskningsmall för kvantitativa studier
Kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ metod

1. Är syftet väl beskriven och avgränsat?* Ja___1p Nej___0p
2. Är forskningsmetoden (designen) beskriven och är den lämplig utifrån syftet?*
Ja___1p Nej___0p
3. Framgår det tydligt vilka som är deltagare i undersökningsgruppen avseende kön,
ålder, hälsotillstånd?* Ja___ 1 p Nej ____0p
4. Var gruppstorleken adekvat?* (Minst 20 st) Ja___1p Nej___0p
5. Var undersökningsgrupperna likartade (avvseende kön, ålder) Ja___1p Nej___0p
6. Blev undersökningsgrupperna likande behandlat?* Ja____ 1p. Nej____0p
7. Är randomiseringsförfarandet beskrivet?*  Ja____ 1p. Nej____0p
8. Redogörs för och analyseras bortfallet (antalet och varför)?* Ja__1p Nej___0p
9. Var den statistiska analysen lämplig?*  Ja___1p Nej___0p
10. Hur tillförlitligt är resultatet  är instrumenten valida?*  Ja___1p Nej___0p
11. Hur tillförlitligt är resultatet  är instrumenten reliabla?*  Ja___1p Nej___0p
12. Instämmer du med författarnas slutsats om resultatet?*  Ja___1p Nej__0p
13. Blev arbetet godkänt av etisk nämnd (beskrivs det i texten)?*  Ja_____1p. Nej
____0p.
14. Kan resultatet generaliseras?*  Ja___1p Nej___0p
15. Kan resultatet ha klinisk betydelse?*  Ja___1p Nej___0p

Summa ________p (högst 15, minst 0)

Grad I 80-100% (12-15p) God
Grad II 70-79 % (11p) Medelgod
Grad III 60-69% (9-10p) Svag

Ska denna artikel inkluderas i litteratur studien? Ja___ Nej__
Varför/varför inte?:
Bedömning av kvalitet_____

(Willman &Stoltz, 2002)
(Forsberg & Wengström, 2008)


