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Avhandlingen avser att klarlägga effekten av re-
generativ kirurgisk behandling vid periimplan-
tit. Individer med periimplantit som resulterat 
i intraossösa defekter behandlades kirurgiskt 
och kommer att följas under fem år. Vid opera-
tionstillfället randomiserades patienterna och 
ben defekterna fylldes antingen med autologt 
ben (AB) eller med ett bovint bensubstitut (BDX). 
Resultatet efter ett år visar att bensubstitutet 
ledde till större benutfyllnad av bendefekterna, 
men att lyckandefrekvensen för båda behand-
lingarna var låg. 

Användning av tandimplantat är en vanlig be-
handlingsform för att ersätta förlorade tänder. 
Lyckandefrekvensen för behandling med denta-
la implantat har i flera långtidsuppföljningar upp-
skattats till cirka 95 procent [1]. Även om progno-
sen för behandling med dentala implantat är god, 
utvecklar ungefär 15 procent av patienterna efter 
cirka 10 år allvarliga biologiska komplikationer 
vid sina implantat [2]. Dessa komplikationer kan 
innebära att implantatet och även patientens pro-
tetiska konstruktioner förloras. Kontinuerlig upp-
följning och tidig diagnostik av inflammatoriska 
förändringar i anslutning till implantaten är vik-
tigt. Om det finns patologiska förändringar ska 
detta behandlas så snart som möjligt. 

Om behandling inte sätts in kan inflammationen 
vid implantatet resultera i en förlust av implanta-
tets fäste i benet. Mikroorganismer som ansamlats 
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på implantatens råa ytor är svåra att avlägsna med 
mekaniska hjälpmedel. 

Vid omfattande förluster av ben kring implantaten 
som röntgenologiskt uppvisar vertikala bendefekter 
har regenerativa kirurgiska ingrepp (ingrepp som 
utförs i syfte att återskapa förlorad vävnad) föresla-
gits. Detta för att avlägsna inflammerad vävnad och 
regenerera förlorat ben kring implantatet. Bende-
fekterna kan under det kirurgiska ingreppet fyllas 
med antingen patientens eget ben eller med något 
kommersiellt tillgängligt bensubstitut. Ett bovint 
utvunnet benersättningsmedel (Bio-Oss®) har i 
flera år använts vid kirurgiska ingrepp i munhålan 
och är väl utprövat. 

Avsikten med våra studier är att 
1. kliniskt och röntgenologiskt utvärdera resulta-

ten av en kirurgisk behandling av periimplan-
tit med användning av antingen AB eller BDX i 
kombination med ett kollagenmembran 

2. undersöka om det initiala behandlingsresulta-
tet som utvärderas efter 1 år kan bibehållas över 
tid (5 år) 

3. undersöka om andra faktorer utöver val av ben-
substitut är av betydelse för behandlingsresul-
tatet. 

BEHANDLING AV PERIIMPLANTIT 
Behandling av periimplantit (figur I och II) är svårt, 
inte minst beroende på att implantaten ofta har en 
rå yta och att skruven som sådan har gängor. Tek-
niskt sätt är det mycket svårare att behandla ett 
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Varför började du forska?
– Klinisk forskning är en förutsättning 
för odontologisk utveckling och bättre 
oral hälsa i samhället. Patienter med pe-
riimplantit är en växande remissgrupp i 
min specialistverksamhet. Därför känns 
det nästan självklart att fördjupa mig 
inom detta område.

Hur får din forskning betydelse för patien-
ter?
– Det är av stort intresse för patienter att 
redan när behandlingen påbörjas få veta 
att tandläkaren är kunnig och insatt. Pa-
tienterna kan känna sig tryggare om de 
har en vårdgivare som utöver det klinis-
ka arbetet ägnar sig åt forskning och ut-
veckling.

På vilket sätt kommer forskningen få bety-
delse för dig och din karriär?
– Behandling av parodontit och peri-
implantit kräver teamwork. För mig är det 
viktigt att överföra kunskaper till andra – 
till teamet där jag arbetar och vid gemen-
samma terapimöten som jag har tillsam-
mans med mina kolleger.

Vad ska du göra när forskarskolan är klar?
– Jag kommer att arbeta hårt med dispu-
tationsarbetet och fortsätta även med den 
kliniska verksamheten, men med mer fo-
kus på patienter med periimplantit.

Vilken nytta får du av nätverket du bygger 
upp genom forskarskolan?
– Jag hoppas på fortsatt yrkesmässig kon-
takt med mina kolleger i forskarskolan. 
Det är inspirerande och främjar förhopp-
ningsvis framtida samarbeten inom olika 
odontologiska områden.

Janet Suslick
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” Behandling av 
parodontit och 
periimplantit 
kräver team-
work. För mig 
är det viktigt 
att överföra 
kunskaper till 
andra.”

implantat med infektion än att behandla infektio-
ner runt naturliga tänder. Det fi nns få randomise-
rade kliniska studier som på ett bra sätt har utvär-
derat olika behandlingsmodeller. Det fi nns endast 
ett mycket litet antal långtidsstudier (med 5 års 
uppföljning av behandlingsresultatet, eller mer). 

I dag fi nns det ingen ”gold standard” för 
hur man ska behandla periimplantit. I de 
av Socialstyrelsen framtagna nationella 

Figur I. Mjukvävnadsinflammation vid ett implantat. 

Figur II. Röntgenologiskt utseende av periimplantit.
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riktlinjerna för tandvård framhävs det att evidens 
för operativ behandling med bensubstitut saknas 
och att behandlingen behöver ytterligare evidens. 
Därför är det viktigt att med kliniska långtidsstu-
dier utvärdera olika behandlingsmetoders eff ekt. 

RESULTAT EFTER ETT ÅR 
Avhandlingen avser att klarlägga eff ekten av en 
regenerativ kirurgisk behandling av periimplan-
tit samt att se vilka faktorer som har betydelse för 
behandlingsresultatet. 

Fyrtiofem patienter med totalt 75 implantatfi x-
turer har behandlats. Alla patienterna fi ck kirurgisk 
behandling av periimplantit. I bendefekterna place-
rades antingen patientens eget ben, som tagits från 
ett annat ställe i munhålan, eller ett kommersiellt 
tillgängligt benersättningsmedel som framställts 
från kalvben (Bio-Oss®). I samtliga fall täcktes det 
transplanterade området med ett kollagenmembran 
(OsseoGuard®) och efter operationen fi ck alla pa-
tienter antibiotika under fem dagar (Azitromysin®).

Resultaten efter behandling utvärderades efter 
ett år. Totalt fi ck 22 individer behandling med sitt 
eget ben och 23 individer fi ck behandling med det 
kommersiellt tillgängliga bensubstitutet. Efter ett 
år konstaterades signifi kant bättre resultat när det 
gällde benutfyllnad av defekterna hos gruppen 
som behandlats med det kommersiellt tillgängliga 
bensubstitutet. 
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Vi konkluderade att ett bovint baserat benersätt-
ningsmedel (BDX®) ledde till en större benutfyllnad 
av bendefekterna, men att lyckandefrekvensen för 
båda behandlingarna var låg även om såväl fi ckdjup, 
blödning vid sondering och pus från fi ckorna redu-
cerades efter behandling. 

Patienterna följs under fem år och frågor som 
avhandlingen också avser att besvara är följande: 
1. Är det någon skillnad i behandlingseff ekt mel-

lan metoderna över längre tid? 
2. Kan behandlingseff ekten behållas i 5 år? 
3. Vilka faktorer utöver materialval har betydelse 

för behandlingsresultatet? 

KLINISK RELEVANS
Avhandlingen kommer att få betydelse för hur vi i 
framtiden behandlar patienter med periimplantit. 
Valet av behandlingsmetod kan baseras på sjuk-
domens utseende och patientrelaterade riskfak-
torer. Förhoppningsvis kan många patienter få 
hjälp att behålla sina implantat med en ökad livs-
kvalitet som följd. ●
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” Avhandlingen kommer att få betydelse för hur vi 
i framtiden behandlar patienter med periimplantit.” 




