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Kirurgiska tekniker
som kan öka benvolym och bentäthet
� Bristande bentillgång och dålig benkvalitet begränsar möjligheterna att
installera titanimplantat. I kliniken används olika kirurgiska tekniker som syftar
till att förbättra benets volym och täthet inför implantatbehandlingar. Många av
dessa metoder är dock oftast inte särskilt väl dokumenterade.

Fredagen den 13 juni 2003 försvarade tandläkare Christer Slotte sin avhand-
ling ”On Surgical Techniques to Increase Bone Density and Volume. Studies in the
Rat and the Rabbit” vid avdelningen för biomaterialvetenskap, Institutionen för
de kirurgiska disciplinerna vid medicinska fakulteten, Sahlgrenska Akademin,
Göteborgs universitet. Fakultetsopponent var professor Christoph Hämmerle,
Zürich, Schweiz. Handledare har varit professorerna Dan Lundgren och Lars
Sennerby, Göteborg.

I avhandlingen har några kirurgiska tekniker som anses kunna förbättra
bentäthet och benvolym studerats experimentellt på djur.
autoreferat

Christer Slotte



47tandläkartidningen årg 96 nr 7 2004

Ökning av benvolym och bentäthet

tökning av benvolym och bentäthet för att
möjliggöra installationer av titanimplantat
är för närvarande ett intensivt forsknings-

område. Ett stort antal tekniker har introducerats
och använts både experimentellt och kliniskt.
Kunskapen om de fundamentala läkningsmekanis-
merna bakom metoderna är ofta begränsad och
användningen i kliniken är inte alltid särskilt väl
dokumenterad. Även om förbättringar och utveck-
ling pågår kontinuerligt finns det således fortfaran-
de situationer där man kan förutse att möjligheten
att lyckas med en implantatbehandling är begrän-
sad. Syftet med avhandlingen var att experimentellt
utvärdera några kirurgiska tekniker som sägs kun-
na öka benets volym och täthet vilket i sin tur kan
förbättra implantatens retention och överlevnad.

Det är väl känt att benvävnad reagerar på trauma
genom nybildning av ben. Man vet också att reak-
tionen i de flesta fall är av övergående natur. En
förändrad funktion i benet, till exempel installation
av ett titanimplantat, kan ge en bestående föränd-
ring och förtätning av benstrukturen. Nuvarande
kunskap om benläkning baseras framför allt på stu-
dier i de långa rörbenen, särskilt frakturstudier och
experiment där det kortikala benet perforerats. Det
har diskuterats om benläkningen skiljer sig åt mel-
lan olika typer av ben men det finns förvånansvärt
få jämförande studier. Faktorer som funktion och
kroppstyngd liksom benets embryonala ursprung
har påståtts inverka på benläkningen.

Styrd vävnadsläkning (Guided Tissue Regenera-
tion, gtr) definieras som regeneration av förlorad
vävnad genom att man placerar en barriär som är
ämnad att 1) skapa ett sårutrymme och 2) utestänga
oönskade vävnadsproducerande celler. gtr intro-
ducerades i benforskningen som gbr (Guided Bone
Regeneration) eller osteopromotion. gbr kan defi-
nieras som ”regeneration av förlorad benvävnad
innanför den ’skelettala kostymen’ genom en stra-
tegisk placering av en barriär över sårområdet”.

Skapande (augmentering) av benvävnad utanför
”den skelettala kostymen” brukar i sin tur benäm-
nas gba (Guided Bone Augmentation). Det finns
dock ingen konsensus för begreppet. I en striktare
mening kan gba definieras som styrning och sti-
mulering av nybildning av ben utanför den ”skelet-
tala kostymen” (det vill säga; där det inte har fun-
nits ben tidigare) med hjälp av en barriärteknik.

Delarbete i: Effekten av kirurgiskt trauma
i kaninens tibia respektive maxilla
De långa rörbenen, som är av endokondralt ur-
sprung, används ofta experimentellt för att utvär-
dera inläkning av implantat som kliniskt installe-
ras i käkben som är av intramembranöst ur-
sprung. Målet med undersökningen var att intra-
individuellt jämföra effekten av kirurgiskt trauma

på dessa ben som är av olika embryonalt ursprung.
Ett kirurgiskt ingrepp utfördes i maxilla och tibia
på vuxna kaniner. Testgrupperna utgjordes av
halva maxillan och en tibia. I båda testgrupperna
penetrerades det kortikala benet med en roterande
borr in i märgvävnaden på ett standardiserat och
identiskt sätt. Kontrollgrupperna utgjordes av den
kontralaterala tibian samt av den andra halvan av
maxillan som enbart behandlades med kirurgisk
incision och exponering av underliggande ben
utan penetrering.

Efter 8 veckors läkning avlivades försöksdjuren
och histologiska snitt av tibia och maxilla fram-
ställdes för morfometri och analys. I båda kon-
trollgrupperna sågs en diskret benreaktion i an-
slutning till områden där man lyft periostet och
exponerat den underliggande benytan. Här sågs
en ytlig resorption omväxlande med benpålag-
ring. Märgvävnaden hade ett normalt utseende.
Testgrupperna visade stora inbördes skillnader ef-
ter 8 veckors läkning. I testtibia sågs omväxlande
resorptioner och benpålagring i de områden där
perforationer gjorts i det kortikala benet. Mindre
öar av trabekulärt ben kunde ses i den i övrigt
normala märgvävnaden. Dessa tolkades som res-
ter av nybildat ben som ännu inte resorberats. I
maxilla sågs en kraftig nybildning av bentrabekler
i märgvävnaden. Bentätheten i maxilla var signifi-
kant högre i testgruppen men man såg ingen skill-
nad mellan tibians test- och kontrollgrupp.

Andra studier har visat att bennybildningen ef-
ter ett kirurgiskt trauma mot rörben är av övergå-
ende karaktär. Benmärgen i de långa rörbenen
tycks sträva efter att normaliseras relativt snabbt.
Reaktionen i maxilla tycks mot bakgrund av vår
studie dröja kvar längre än i tibia. Fler studier
behövs dock för att klarlägga om reaktionsskillna-
derna beror på benens embryonala ursprung,
funktionell belastning, morfologiska olikheter hos
benen eller fysiologiska olikheter i märgvävnaden.

Figur 1b. Guided Bone Augmentation (gba). I en striktare mening kan gba

definieras som guidning och stimulering av bennybildning med hjälp av
barriärteknik utanför den ”skelettala kostymen” där det inte funnits ben
tidigare.

Figur 1a. Osteopromotion eller Guided Bone Regeneration (gbr) kan
definieras som regeneration av förlorad benvävnad inom den ”skeletta-
la kostymen”genom placering av en barriär över sårområdet.
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Figur 3 a–c. a) Titancylindrar placerade på
kaninens båda hjässben innan ett titanlock
monterats. Testcylindern med kortikala
perforationer av underliggande ben ses till
vänster. b)  Resultatet efter 12 veckors läkning
(histologiskt tvärsnitt centralt genom titancy-
lindrarna). Cylindrarna är delvis utfyllda med
bentrabekler och märgvävnad. Kortikala
perforationer (t) gav inte upphov till större
benvolym eller högre bentäthet i cylindrarna
jämfört med kontrollsidan (c).
c)  Mikroradiografi av b). Kommunikation i
kortikala benet mellan cylinder och märgväv-
nad ses på den perforerade testsidan men även
på den operforerade kontrollsidan (c).

Delarbete ii: Effekten av kirurgiskt trauma
i maxilla 4 veckor före fixturinstallation
I den här undersökningen prövades hypotesen om
kirurgiskt ingrepp i käkben kan öka bentätheten
och kontaktytan mellan benet och ett titan-
implantat som installerats några veckor efter det
första ingreppet. Experimentet utfördes i maxilla
på kanin. Benet exponerades kirurgiskt i ena käk-
halvan (testsidan). Det kortikala benet penetrera-
des genom preparation av ett längsgående spår på
den tandlösa delen av alveolarutskottet. Bentra-
bekler och märgvävnad togs bort och spåret i det
kortikala benet täcktes med en resorberbar barriär
(Guidor®, Guidor ab, Huddinge). Den andra käk-
halvan behandlades inte.

Efter 4 veckors läkning installerades ett titan-
implantat horisontellt genom båda käkarna. Efter
ytterligare 4 veckor avlivades försöksdjuren och
histologiska snitt togs fram för analys. Histolog-
iska snitt från obehandlade kaninkäkar utgjorde
referensmaterial.

Jämfört med referensmaterialet sågs en starkt
signifikant ökning av bentätheten på såväl test-
som kontrollsidan hos de försöksdjur som försetts

med titanfixtur. Detta var ett resultat av en kraftig
ökning av den trabekulära benvolymen. Ingen sig-
nifikant skillnad sågs i bentäthet mellan grupper-
na. Något överraskande sågs en signifikant högre
benimplantatkontakt i kontrollgruppen – det käk-
ben som inte utsatts för kirurgiskt trauma 4 veckor
före fixturinstallation.

Det kirurgiska traumat vid fixturinstallation
ökade bentätheten signifikant jämfört med refe-
rensmaterialet. Studien visar att ett kirurgiskt in-

Figur 2 a och b. a) Histologiskt tvärsnitt
av maxilla från kanin där kirurgiskt trauma
gjordes 4 veckor före installation av titanfixtur
på testsidan (t). b) Notera extensiv bildning av
bentrabekler på såväl test- (t) som kontrollsida
(c) i jämförelse med obehandlad maxilla.
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grepp 4 veckor före fixturinstallation inte kunde
ge någon ytterligare ökning av bentätheten. Kon-
takten mellan ben och titanimplantat var till och
med sämre i testgruppen. Resultatet tolkades som
att ett upprepat trauma mot käkben i stället kan ge
en uttröttning av benets återbildande kapacitet.
Ytterligare studier krävs dock för att klarlägga
skillnaderna.

I delarbete iii–v studerades benförstoring (augmen-
tering) med gba-barriärer på skallben i två olika mo-
deller, dels på råtta, dels på kanin. Här studerades
effekten av kortikala perforationer i underliggan-
de ben (givarben) och tilläggsbehandling med
kroppseget/kroppsfrämmande bentransplantat.

Delarbete iii: Volymökning av skallbenet på råtta
med kupoler av silikon och tilläggsbehandling
med kalvben
I det här arbetet exponerades skallbenet på råtta
kirurgiskt. En experimentell kammare (kupol) av
silikon placerades på skallen och fixerades till det
underliggande benet med miniskruvar. I testgrup-
pen fylldes kupolerna före installation med depro-
teiniserat kalvben (Bio-Oss®, Geistlich, Wolhusen,
Schweiz). Kontrolldjuren försågs med kupoler utan
fyllningsmaterial. Mjukvävnaden återplacerades
och suturerades. Efter 8 veckors läkning avlivades
försöksdjuren och histologiska preparat framställ-
des för analys.

I kontrollgruppen fylldes kupolerna delvis med
nytt mineraliserat ben av homogen karaktär. Ut-
fyllnaden av kupolerna i testgruppen var mer än
dubbelt så stor som i kontrollgruppen. Den aug-
menterade vävnaden bestod av en blandning av
mineraliserat ben, osteoid vävnad, kvarvarande
kalvben och fibrös vävnad från skallsuturen i det
underliggande benet. Volymen mineraliserat ben
var dubbelt så stor i kontrollgruppen som i test-
gruppen.

Konklusionen blev att tilläggsbehandling med
kalvben ökade vävnadsvolymen i kupolen signifi-
kant medan mineraliseringen av benvävnaden
tycktes bli fördröjd jämfört med kontrollgruppen.
Tolkningen försvårades emellertid av inväxt av
mjukvävnad från den underliggande skallsuturen.

Delarbete iv: Effekten av kortikal perforation
vid benförstoring med barriärteknik på kanin
Efter kirurgisk exponering av skallbenet på vuxna
kaniner installerades en titancylinder på vardera
hjässbenet (testkontroll). På testsidan perforerades
det kortikala benet under titancylindern in till
märgrummen på ett standardiserat sätt. Det gjordes
ingen perforation under kontrollcylindern. Cylind-
rarna förseglades därefter med ett tättslutande lock
av titan och mjukvävnaden återplacerades.

Efter 12 veckors läkning avlivades försöksdjuren
och histologiska snitt framställdes.

Cylindrarna fylldes delvis ut av tunna bentra-
bekler omgivna av märgvävnad. Det gick inte att
visa att perforation av hjässbenet ökade benvoly-
men och bentätheten hos den bildade vävnaden.
Öppningar i det kortikala benet under det experi-
mentella cylinderutrymmet med förbindelse till
den underliggande märgvävnaden återfanns i de

Figur 4. a) Kontrollcylinder utan tilläggsbe-
handling med ben. b) Testcylinder fylld med
kroppseget ben taget från occipitalbenet.
c) Testcylinder fylld med partiklar av kalvben
(Bio-Oss®).
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flesta kontrollpreparat. Studien kunde inte visa
om dessa öppningar fanns initialt eller om de bil-
dats spontant under läkningsperioden.

Resultaten strider mot fynd i andra undersök-
ningar. Olika behandlingsmetoder, läkningstider
och design av experimentell barriär kan förklara
skillnaden i resultat mellan olika studier. Före-
komsten av öppningar i det kortikala benet mot
cylindrarna kan vara ett sätt för benvävnaden att
underlätta inväxt av kärl och märgvävnad i det
experimentella utrymmet vilket skulle kunna för-
klara det likartade läkningsresultatet i test- och
kontrollgrupperna.

Delarbete v: Tilläggsbehandling med kroppseget
eller kroppsfrämmande ben vid benförstoring
med barriärteknik på kanin
Efter hudsnitt och lambåuppfällning exponerades
skallbenet på vuxna kaniner. En titancylinder (se
delarbete iv) installerades på vardera hjässbenet.
En av cylindrarna fylldes antingen med finfördelat
kroppseget ben skördat från occipitalbenet eller
med deproteiniserat kalvben (Bio-Oss®) och för-
seglades därefter med titanlock. Den andra cylin-
dern utgjorde kontroll. Den förseglades med ti-
tanlock utan att fyllas. Mjukvävnaden återplacera-
des över experimentområdet. Efter 12 veckors läk-
ning avlivades försöksdjuren och histologiska pre-
parat framställdes.

Det bildades signifikant mer vävnad i de båda
testgrupperna jämfört med kontrollgruppen. En-
dast rester av kroppseget ben återfanns i cylin-
derns övre del. Nybildat mineraliserat ben var
jämnt fördelat i hela titancylindern. Det mesta av
det implanterade kalvbenet var bibehållet och
jämnt fördelat i cylindern. I den övre tredjedelen
av cylindern omgavs kalvbenet av fibrös vävnad. I
den mellersta och nedre tredjedelen av cylindern
omslöts kalvbenet av nybildat mineraliserat ben.
Signifikant mer nybildat mineraliserat ben åter-
fanns i cylindrarna med kalvben jämfört med i
kontrollcylindrarna. En jämförelse av kontakten
mineraliserat bentitancylinder och mineraliserat
benkalvben visade att kalvben hade samma eller
högre grad av benkontakt jämfört med titancylin-
derväggen.

Resultaten skiljer sig delvis från våra egna resul-
tat i delarbete iii. Detta kan förklaras av att inväxt
av suturvävnad kunde undvikas i delarbete v ef-
tersom skallsuturen var utestängd från experi-
mentområdet. Här användes också en styv gba-
barriär av titan medan barriären i delarbete iii
bestod av resilient silikon. Det kan inte uteslutas
att silikonbarriären utsattes för mikrorörelser som
kan ha inverkat på mineraliseringen av den bilda-
de vävnaden.

Konklusionen blev att implantation av kalvben

Figur 5. a) Den bakre grenen av a. meningea
media förgrenar sig i hjärnhinnan och försörjer
hjässbenet.
b)  Tvärsnitt av tuschperfunderat skallpreparat:
ett stort antal kärlingångar kan ses i både det
övre och det undre kortikala benet (pilar).
Centralt i benet ses omväxlande mindre kärl och
sinusoider (inramat). Skallsutur till höger (→).
c)  Histologiskt tvärsnitt som visar en öppning
i det yttre kortikala benet (→).
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genererar lika mycket mineraliserat ben som
transplantation av kroppseget ben förutsatt att
materialet omsluts av en styv gba-barriär.

Delarbete vi:
Utvärdering av en experimentell gba-modell
Skallbenet används ofta i försöksmodeller som rör
läkning av bendefekter men även i gbr- och gba-
studier. Området är lättåtkomligt och det är rela-
tivt okomplicerat att placera olika experimentella
hjälpmedel. Det har hävdats att skallbenet har en
dålig kärlförsörjning samt en låg halt av benmärg
och därmed en svag regenerativ kapacitet. Endast
ett fåtal undersökningar har dock publicerats om
skallbenets topografi, dess arkitektur, densitet och
kärlförsörjning. I likhet med delarbete iv och v
görs ofta så kallade vänster-högerförsök trots att
det inte gjorts någon utvärdering om symmetri
mellan höger och vänster sida.

Målet med undersökningen var att kartlägga
kaninens skallben med avseende på kärlförsörj-
ning och morfometriska mått. Obehandlade vux-
na kaniner mikroangiograferades med tuschper-
fusion. Hela skallpreparat gjordes transparenta
med så kallad Spalteholzteknik. På detta sätt kun-
de större och mindre kärl kartläggas i stereomik-
roskop. Från skallpreparaten togs därefter cirkulä-
ra biopsier av höger och vänster hjässben. Dessa
biopsier motsvarade de områden där titancylind-
rar placerats i delarbete iv och v. Histologiska
snitt framställdes för morfometriska analyser. En
jämförelse gjordes med snitt från delarbete iv in-
klusive tidigare gba-undersökningar från vårt la-
boratorium med samma experimentella modell.

Alla hjässben försörjdes av den posteriora grenen
av a. meningea media (en gren av a. carotis externa).
Inga större kärl återfanns i mjukvävnaden ovanför
hjässbenen. Ett fint nätverk av kapillärer i hjärnhin-
nan (dura mater) och i skalpen (galea aponeurotica)
försörjde hjässbenen genom ett stort antal ingångar
i det kortikala benet.

I de histologiska snitten sågs (i likhet med i
delarbete iv) förbindelser i både det yttre och det
inre kortikala benet mot märgvävnaden och galea
aponeurotica/dura mater. Morfometriska analyser
visade inga skillnader i bentäthet mellan höger och
vänster hjässben och inte heller mellan obehand-
lade och gba-behandlade djur. När det gäller öpp-
ningarna i det kortikala benet var antalet och
bredden lika för höger och vänster sida både hos
obehandlade djur samt gba-behandlade djur.

Studien kunde således visa en hög symmetri
mellan höger och vänster sidas hjässben på kani-
nen avseende benarkitektur och täthet, kärlför-
sörjning och förekomsten av öppningar i det yttre
och det inre kortikala benet på obehandlade djur.
Fynden styrker den i avhandlingen använda skall-

modellens tillförlitlighet för höger-vänsterförsök
på kanin.
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