
tandläkartidningen årg 95 nr 11 200342

abrahamsson et al

accepterad för publicering 21 februari 2003

peter abrahamsson, st-tandläkare, Specialisttandvården, Avdelningen för käkkirurgi,
Länssjukhuset Halmstad
jonas p becktor, Övertandläkare, Specialisttandvården, Avdelningen för käkkirurgi,
Länssjukhuset Halmstad
sten isaksson, Odont dr, övertandläkare, Specialisttandvården, Avdelningen för käkkirurgi,
Länssjukhuset Halmstad
john eric blomqvist, Odont dr, övertandläkare, Specialisttandvården, Avdelningen för käkkirurgi,
Länssjukhuset Halmstad

Motbitningens inverkan
på implantatöverlevnad i överkäken
� Käkbensförankrade implantat är i dag en accepterad och flitigt använd
behandlingsmetod som i många fall uppvisar en god lyckandefrekvens. De
flesta implantatförluster som trots allt sker uppstår under inläkningsfasen.
Därför är det viktigt att se till att implantaten får läka in i en stressfri miljö.

Målet med studien var att se hur underkäkens motbitning inverkar på
implantatöverlevnaden i den tandlösa överkäken under inläkningstiden. 178
patienter delades in i fyra grupper efter motbitningens utseende: grupp 1 med
0–1 ocklusala enheter, grupp 2 med 2–3 ocklusala enheter, grupp 3 med minst
två bilaterala ocklusala enheter och grupp 4 med unilaterala ocklusala enheter.
Grupperna jämfördes sedan med avseende på implantatöverlevnaden i över-
käken.

Resultatet visar att det förekom flest implantatförluster i grupp 4: gruppen
med unilaterala ocklusala enheter. Studien antyder även att ocklusion och
funktion är faktorer som är viktiga att beakta. Författarna efterlyser fler pro-
spektiva studier som kan ge svar på hur ocklusion och funktion påverkar inläk-
ningen av implantaten och hur en behandling ska planeras för att få ett säkrare
resultat.
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ehandling med käkbensförankrade implan-
tat är i dag en accepterad och flitigt använd
metod. Ett flertal författare [1–7] uppvisar

god lyckandefrekvens på inläkning av käkbensför-
ankrade implantat. Om benvolymen i maxillan
inte är tillräcklig för en implantatinstallation krävs
det först en bentransplantation till området. Detta
kan ske som en breddning av alveolarutskottet
(onlay) och som transplantation av ben till sinus
maxillaris (inlay)[8–10].

Esposito et al [11] har i litteraturstudier funnit
att de flesta implantatförluster koncentrerar sig till
ett fåtal patientfall. Det finns också kliniska belägg
för att parafunktioner leder till ett ökat antal im-
plantatförluster. Även hög belastning kan leda till
benförlust kring implantaten. Överbelastning har
i djurstudier visat sig leda till ökat antal implantat-
förluster[12].

Öwall [13] delar in betandade bett i olika funk-
tionella enheter. De anteriora tänderna, hörntand
till hörntand, definieras som estetiska enheter.
Molarer och premolarer definieras som ocklusala
enheter. Vid ett bilateralt premolarstöd får man en
god mandibulär stabilitet mot överkäkständerna.
Molarstödet tillskrivs en mindre betydelse. I ett
bett med endast estetiska enheter får man en över-
belastning av tänderna i den anteriora regionen.
Leak et al [14] visar att problem med tuggning
startar om endast 0–2 ocklusala enheter finns.

För att få en god osseointegration bör implanta-
ten läka in där belastningen är kontrollerad och
implantatens mikrorörelser inte är för stora [15–
17]. Ett implantat som förloras definieras som ett
implantat som inte uppnår osseointegrering vilket
ofta upptäcks vid distansoperationen [18].

Becktor et al [19] har i en tidigare studie sett
högre andel i implantatförluster i bentransplante-
rade överkäkar med en ogynnsam motbitning.

Syftet med studien var att studera om olika ty-
per av betandning/motbitning i underkäken på-
verkar inläkningen av fixturerna/implantaten i
den tandlösa överkäken. Vi ville även se om det är
någon skillnad på implantatöverlevnaden mellan
patienter med eller utan bentransplantat. En an-
nan frågeställning var hur implantatförlusterna är
lokaliserade i förhållande till typ av motbitning.

Material
Det kliniska materialet baserar sig på data som
samlats in från avdelningen för käkkirurgi, Läns-
sjukhuset i Halmstad. Materialet analyserades
retrospektivt och prospektivt med en standardise-
rad klinisk undersökning efter studieprotokoll.
Patienternas återbesök till kliniken har i övrigt
inte skiljt sig från den normala uppföljningen av
klinikens implantatpatienter. Protokollet innehöll
216 konsekutiva patienter med tandlösa överkäkar

som behandlades med implantat under åren 1990–
1996. Patienter utan tillräcklig benvolym i överkä-
ken transplanterades med autologt ben från höft-
benskammen antingen som sinusinlay eller som
ett onlay på alveolarutskottet. Samtliga patienter
behandlades med Brånemark standardimplantat.

Av 216 patienter uteslöts tre patienter på grund
av avvikande behandling med icke resorberbara
membran i samband med bentransplantation.
Dessa patienter drabbades av lokala infektioner i
anslutning till membranen. Trettioen patienter
kunde inte medverka i studien. Av dessa hade 13
flyttat, 10 kunde inte komma på grund av hälso-
skäl och 8 patienter hade avlidit. Fyra patienter
hade helprotes, vilket gör att de faller utanför un-
dersökningsgrupperingen.

Sammanlagt uteslöts 38 patienter (20 män och
18 kvinnor). Åldersfördelning var 35–85 år med en
medelålder på 60,5 år (sd 13,65). Då studien följer
tidigare opererade patienter har vi inte infört övri-
ga exklusionskriterier, exempelvis allmänt hälso-
tillstånd eller rökning.

Studien kommer fortsättningsvis att följa 178 pa-
tienter, 86 kvinnor och 92 män. Av dessa var 61
rökare.

Metod
Undersökning och uppföljning
Journaler och övriga patientdata analyserades en-
ligt ett studieprotokoll från tiden för bentrans-
plantation och/eller implantatbehandling till
den prospektiva uppföljningskontrollen. Uppfölj-
ningsperioden varierade från 27 till 100 månader.

Implantatöverlevnaden baserades på de 178
uppföljda patienterna. Patienter som inte medver-
kade har uteslutits. Definitionen för förlorat im-
plantat har följt kliniska och röntgenologiska kri-
terier fastställda av Albrektsson et al [20]. Implan-
tatöverlevnaden registrerades vid den faktiska im-
plantatbehandlingen, vid årliga kontroller samt
vid den slutliga prospektiva uppföljningskontrol-
len. Motbitningen har registrerats kliniskt vid stu-
diekontrollen. Motstående tänder i kontakt med
den implantatstödda bron har noterats.

Följande parametrar analyserades:
1. Typ av motbitning
2. Bentransplanterad / Icke bentransplanterad
3. Antal implantat placerade / förlorade
4. Typ och position av implantat

Fyra delgrupper konstruerades med avseende
på typ av motbitning i underkäken (figur 1–4):

grupp 1: Underkäkar med 0–1 ocklusala enheter
som stöd. Gruppen bestod av 29 patienter (11 rö-
kare) 10 män och 19 kvinnor. Åldersfördelning
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47–79 år, medel 62 (sd 8,44). Av dessa var 13 pa-
tienter (5 rökare) tidigare bentransplanterade, 8
med inlay graft och 5 med både onlay samt inlay
graft.

grupp 2: Underkäkar med 2–3 ocklusala enheter.
Gruppen bestod av 34 patienter (13 rökare), 21
män och 13 kvinnor. Åldersfördelning 43–77 år,
medel 59 (sd 9,64 ). Av dessa var 13 patienter (8
rökare) tidigare bentransplanterade, 10 med inlay
graft och 3 med både onlay samt inlay graft.

grupp 3: Underkäkar med två bilaterala ocklusala
enheter. Gruppen består av 102 patienter (34 röka-
re), 55 män och 47 kvinnor. Åldersfördelning 43–
75 år, medel 62 (sd 7,91). Av dessa var 34 patienter
(10 rökare) tidigare bentransplanterade, 15 med
inlay graft och 19 med både onlay samt inlay graft.

grupp 4: Unilateralt stöd från underkäken mot
överkäksprotesen. Gruppen består av 13 (3 rökare)
patienter, 6 män och 7 kvinnor. Åldersfördelning
31–79 år, medel 60 (sd 13,12). Av dessa var 3 patien-
ter (1 rökare) tidigare bentransplanterade, 1 med
inlay graft och 2 med både onlay samt inlay graft.

Kirurgisk och protetisk behandling
Patienter med otillräcklig benvolym för implantat-
installation i överkäken opererades först med ben-
transplantation från crista iliaca till maxillan[8].
Intraoralt lades en incision circumvestibulärt från
regio 16 till 26. En mukoperiostlambå fälldes upp
för att blottlägga det alveolära benet. Onlay ben-
transplantat placerades inferiort och/eller lateralt
på kristan [8]. Vid inlayteknik placerades ben-
transplantaten i sinus maxillaris med tät kontakt
mot käkhålans botten [21].

Vid de 40 första bentransplantatoperationerna
placerades implantaten direkt, 1-enstegsteknik. På
de följande patienterna utfördes en 2-stegsteknik,
där bentransplantatet stabiliserades med titanskru-
var, 2 mm i diameter. Efter en läkperiod på
4–7 månader (medel 4,9, sd 1,0) avlägsnades dessa
skruvar och samtidigt utfördes fixturinstallationen.

Totalt placerades 1 098 Brånemark standard-
implantat 6–18 mm (Nobel Biocare, Göteborg) i
bentransplanterad och icke bentransplanterad
maxilla.

Operationsområdet slöts med 4–0-sutur (Mo-
nocryl, Ethicon). Postoperativt ordinerades samt-
liga patienter sju dagars antibiotikabehandling
(Kåvepenin 1 g 2 ggr/dag, alternativt Flagyl 400 mg
3 ggr/dag). Efter såväl bentransplantation som im-
plantatoperation fick patienterna vara utan sina
överkäksproteser under 1–3 veckor, proteserna re-
baserades före utlämningen. Tiden mellan im-
plantatoperationen och distansoperationen varie-

figur 1. Grupp 1: Underkäkar med 0–1 ocklusala
enheter (exempel).

figur 2. Grupp 2: Underkäkar med 2–3 ocklusala
enheter (exempel).

figur 3. Grupp 3: Underkäkar med minst två
bilaterala ocklusala enheter (exempel).

figur 4. Grupp 4: Underkäkar med unilaterala
ocklusala enheter (exempel).
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rade mellan 5–14 månader (medel 7,6, sd 1,6). Vid
distansoperationen fick patienterna rutinmässigt
använda sina rebaserade proteser i väntan på tem-
porär eller definitiv protetisk konstruktion. Efter
distansoperation dröjde det 1–33 månader (medel
5,5, sd 7,1) innan den protetiska konstruktionen
var utlämnad. För 67 procent av patienterna var
protetiken klar inom två månader.

Statistik
Statistiska analyser har genomförts med Mann-
Whitneytest samt Chi-square. Ett p-värde på 0.05
anses vara statistiskt signifikant. När Chi-square
används kommer detta att nämnas i texten.

Resultat
Den kumulativa beräkningen visade att de flesta
förlusterna, 17,9 procent, skedde innan den prote-
tiska konstruktionen hade fästs till implantaten.
Detta motsvarar 90 procent av förlusterna (tabell
1). Eftersom en klar majoritet av implantatförlus-
terna sker innan den protetiska konstruktionen är
på plats bedöms inläkningstiden vara av extra stor
betydelse.

Fler implantatförluster inträffade i bentrans-
planterade överkäkar, 109 av 430 implantat förlo-
rades (25 %). I icke bentransplanterade överkäkar
förlorades 108 av 668 implantat, vilket motsvarar
16 procent (tabell 2). (Statistiskt signifikant skill-

nad med ett p-värde på 0,01 med Mann-Whitney-
test.)

I den bentransplanterade gruppen var 24 av 63
patienter rökare och i den icke bentransplanterade
gruppen var 37 av 115 patienter rökare. Rökarna
förlorade 78 av 375 implantat (21 %), icke rökarna
förlorade 139 av 723 implantat (19 %).

Det skedde färre förluster på implantat med
längderna 13–18 mm jämfört med längderna 6–10
mm (tabell 3). Gruppen 13–18 mm förlorade 152 av
844 insatta implantat, vilket motsvarar 18 procent.
Gruppen 6–10 mm förlorade 65 av 254 insatta im-
plantat, vilket motsvarar 26 procent. (Statistiskt
signifikant skillnad med ett p-värde på 0,01. Statis-
tisk beräkning är utförd med Chi-squaretest.)

I de olika motbitningsgrupperna visade det sig
att grupp 1 med 0–1 ocklusala enheter förlorade 42
av 180 implantat, vilket motsvarar en förlust på 23
procent. Grupp 2 med 1+2 ocklusala enheter förlo-
rade 33 av 203 implantat. Detta motsvarar en för-
lust på 16 proent.

Grupp 3 med minst 2+2 ocklusala enheter förlo-
rade 118 av 634 implantat (19 procent).

Grupp 4 med unilaterala ocklusala enheter hade
procentuellt sett flest förluster med 24 av 81 im-
plantat, motsvarade en förlust på 30 procent.

Med statistiska beräkningar mellan patienterna
i de olika grupperna ger Mann-Whitneytestet ing-
en signifikant skillnad. Vid undersökning av varje

•

tabell 1. Kumulativa implantatförluster för samtliga patienter i studien

Före Vid Före År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6
distans- distans- protes-

operationer operationer belastningen

Kumulativa 1,9 11,3 17,9 18,3 19,2 19,5 19,7 19,9  19,9
förluster %

tabell 2. Implantatförlust relaterat till grupp samt tidigare bentransplanterad eller icke bentransplanterad
maxilla

Antal Antal Antal %
patienter inopererade förlorade förlorade

fixturer fixturer fixturer

Grupp 1 bentransplantat 13 89  25 28
Grupp 1 ej bentransplantat 16 91 17 19

Grupp 2 bentransplantat 13 84 15 18
Grupp 2 ej bentransplantat 21 119 18 15

Grupp 3 bentransplantat 34 236 56 24
Grupp 3 ej bentransplantat 68 398 62 16

Grupp 4 bentransplantat 3 21 13 62
Grupp 4 ej bentransplantat 10 60 11 18

Totalt antal 178 1 098 217 20

•
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enskilt implantat som förlorat/ickeförlorat blir
grupp 4 med Chi-squaretest signifikant sämre än
de andra grupperna (p=0.05). Förlusterna tycks
koncentrera sig till tidigare bentransplanterade
överkäkar där grupp 4 har en förlust på 63 procent
av implantaten. Det föreligger inga statistiskt sä-
kerställda skillnader för implantatförlusterna mel-
lan de fyra grupperna om vi endast ser till tidigare
icke bentransplanterade överkäkar.

Implantatens läge och förluster registrerades
(tabell 4). Det finns ingen statistiskt signifikant
skillnad mellan implantatens läge och förluster.

Diskussion
Det stora flertalet (90 %) av implantatförlusterna
inträffar under inläkningsfasen, det vill säga tiden
från implantatoperationen fram till att den prote-
tiska konstruktionen är på plats. Detta belyser vik-

ten av att förbättra förutsättningarna för implan-
tatöverlevnaden under inläkningsperioden. Flera
författare visar på samma iakttagelser med tidiga
implantatförluster före protetisk belastning [9, 10,
21, 22]. Betandningen i mandibeln och den kraft
som restbettet i underkäken överför via överkäks-
protesen mot den tandlösa maxillan tycks vara av
betydelse för implantatöverlevnaden. Vi kan inte
korrelera implantatens läge med förlustfrekvens
men andra studier visar att fler implantat förloras
i molarregionen. Detta vill man förklara med en
ökad belastning i området [9, 11].

Tidiga implantatförluster kan också orsakas av
att kontaktytan mellan ben och implantat är be-
gränsad. En reducerad kontaktyta ger en sämre
primär stabilitet för implantatet, vilket också ger
en högre känslighet för tidigt trauma [23]. Korta
implantat har en mindre benkontaktyta. Det kan
vara en bidragande orsak till fler förluster [24].
Detta visas i vår studie med signifikant fler im-
plantatförluster (p=0,01) i implantatlängderna
6–10 mm jämfört med implantatlängderna 13–18
mm. Det har dock visat sig att korta implantat
klarar sig bra i ett väl mineraliserat ben [25].

Implantatöverlevnaden är högre i icke ben-
transplanterade överkäkar, 84 procent, jämfört
med bentransplanterade överkäkar, 75 procent
(p=0,01). Dessa fynd stöds av andra studier
[11, 26]. Man bör dock betänka att andra studier
visar en högre frekvens av implantatförluster i
överkäkens molarparti med dålig benkvalitet,
jämfört med implantat som placerats i bentrans-
plantat i samma område [22, 27]. Denna iakttag-
else är viktig och betyder att om benkvaliteten är
nedsatt i den region där implantatet ska placeras,
förefaller det vara bättre att bentransplantera först
och sedan utföra implantatoperationen.

En intressant iakttagelse är att ett instabilt stöd
med unilaterala enheter från underkäken ger fler
implantatförluster i överkäken (p=0.05). Efter-
som grupp 4 endast innehåller 13 patienter är det

tabell 3. Implantatförluster relaterade till implantatlängd och grupp

Implantat Förlorade/insatta % insatta implantat %
längd implantat med dessa längder förlorade

av totalt insatta implantat
implantat

Grupp 1 6–10 mm 12/46  4 24
Grupp 2 6–10 mm 10/40  4 25
Grupp 3 6–10 mm 33/142 13 23
Grupp 4 6–10 mm 10/26 2 38

Grupp 1 13–18 mm 30/134 12 22
Grupp 2 13–18 mm 23/163 15 14
Grupp 3 13–18 mm 85/492 45 17
Grupp 4 13–18 mm 14/55 5 25

•

tabell 4. Implantatförluster relaterade till implantatlängd och grupp

Totalt antal Förlorade Förlorad
insatta implantat  (antal) (%)

Incisivregionen Grupp 1 73 19 26
Grupp 2 81 15  19
Grupp 3 272 51 19
Grupp 4 37 10 27

Caninregionen Grupp 1 73 19 26
Grupp 2 81 15  19
Grupp 3 272 51 19
Grupp 4 37 10 27

Premolarregionen Grupp 1 73 19 26
Grupp 2 81 15  19
Grupp 3 272 51 19
Grupp 4 37 10 27

Molarregionen Grupp 1 73 19 26
Grupp 2 81 15  19
Grupp 3 272 51 19
Grupp 4 37 10 27
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emellertid svårt att dra långtgående slutsatser av
detta. Fynden stöds i en tidigare studie av Becktor
et al [19] som också visar fler implantatförluster i
överkäken vid motbitning från unilaterala ocklu-
sala enheter. Becktor et al visar tydligare skillnad
mellan grupperna. Studien genomfördes på im-
plantat som placerats i tidigare bentransplantera-
de överkäkar. Delar vi upp grupperna i studien
och endast studerar tidigare bentransplanterade
överkäkar finner vi att det är här skillnaden mellan
grupperna finns. Dessa patienter förlorade 62 pro-
cent av implantaten. Patienter med en unilateral
motbitning med implantat som placerats i tidigare
icke bentransplanterade överkäkar uppvisar inte
någon högre förlustfrekvens än de andra grupper-
na. Keller et al visar en högre implantatöverlevnad
i överkäken när motstående käke samtidigt rekon-
strueras med implantat [9]. Vid samtidig opera-
tion i underkäken går patienten helt utan protes
vilket betyder att  inläkningen inte utsätts för trau-
ma från underkäkständer. En motbitning från en
implantatstödd konstruktion ger en högre maxil-
lär implantatöverlevnad än en motbitning som
består av naturliga tänder [22]. Flera faktorer kan
bidra till den högre lyckandefrekvensen vid samti-
dig implantatkonstruktion i maxilla och mandi-
bel. Flertalet av dessa patienter går helt utan protes
under inläkningen [22]. Helprotesbärare har 5–6
gånger lägre bitkraft än betandade individer [28],
vilket ger mindre belastning på implantaten under
inläkningsfasen. Den slutliga protetiska konstruk-
tionen har ett optimalt ocklusions- samt artikula-
tionsmönster vilket minskar risken för senare
överbelastning.

Fler prospektiva studier är önskvärda för att få
svar på hur ocklusion och funktion påverkar in-
läkningen av implantaten och hur en behandling
ska planeras för att få ett säkrare behandlingsresul-
tat. Vår studie antyder att ocklusion och funktion
är faktorer som är synnerligen viktiga att beakta.

Slutsats
De flesta implantatförluster sker under inläknings-
fasen. Det är därför viktigt att implantaten får läka
in i en stressfri miljö. Implantat i tidigare bentrans-
planterade överkäkar är känsligare för belastning
och det ställer högre krav på att en ogynnsam mot-
bitning beaktas vid den protetiska lösningen.

English summary
The influence of mandibular dentition on
implant failures in the edentulous maxillae
Peter Abrahamsson, Jonas P Becktor, Sten
Isaksson and John-Eric Blomqvist
Tandläkartidningen 2003; 95 (11): 42–8
Treatment with osseo integrated implants is to-
day an accepted and often used treatment. We

know that implant losses are concentrated in few
cases. The aim is to analyse the influence of the
mandibular dentition on maxillary implant surviv-
al in edentulous maxillae. From 1990–1996 were
178 consecutive patients with edentulous maxillae
treated with Brånemark implants. The number of
occluding units and the prosthetic situation in the
mandible were recorded. The material was divided
into four groups: (1) 0–1 occluding units, (2) 2–3
occluding units, (3) 2 or more bilateral occluding
units and (4) unilateral occluding units. Each
group was also subdivided into previous bone
grafted or non-bone grafted.

The implant loss in the maxillae for each group
was registered. The result indicates a higher im-
plant loss in the group with unilateral occluding
units in previous bone grafted maxillae compared
to the other previous bone grafted groups. There is
no statistically difference between the groups with
previous non-bone grafted maxillae.

Most implants are lost during the healing peri-
od. The number of occluding units in the mandi-
ble is valuable regarding the success rate of max-
illary implants. Previous bone grafted maxillae is
more sensitive to loading and this puts higher
demands on the prosthetic solution to avoid un-
favourable loading from the mandible.
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