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 Titaniumimplantat används rutinmässigt 
vid rehabilitering av tandlösa och parti-
ellt betandade patienter. Kliniska uppfölj-
ningsstudier har visat goda resultat där 
det funnits ben av tillräcklig mängd och 

densitet. När tandförlusterna lett till omfattande 
benförluster, till exempel vid grav parodontit el-
ler efter mångårigt protesbärande, saknas dock 
förutsättningar för konventionell implantatbe-
handling.

Hos betandade patienter med förlust av enbart 
premolarer och molarer och där benmängden är 
otillräcklig för att härbärgera implantat kan en 
rekonstruktion av sinus maxillaris golv utföras 
via en osteotomi i den laterala sinusväggen. Den-
na typ av rekonstruktion kräver antingen att ett 
bentransplantat tas från ett intraoralt tagställe, 
till exempel ramus mandibulae eller att någon typ 
av benersättningsmedel används.

Nackdelarna med bentransplantat är att en 
extra operation krävs vid tagstället medan an-

vändningen av benersättningsmedel bland annat 
kräver längre inläkningstid och att dessa mate-
rial är dyra.

Efter exempelvis trauma har vi sett att ben kan 
bildas spontant i sinus maxillaris. Det är också väl 
dokumenterat att ben kan bildas enligt principen  
»guided tissue regeneration«, en teknik där ett 
avgränsat utrymme skapas med fysikaliska bar-
riärer. Såväl experimentella som kliniska studier 
har visat goda resultat vid regeneration av peri-
dontium och bendefekter runt tänder med den 
tekniken.

Vår forskningsgrupp har visat att denna teknik 
även kan användas för att regenerera ben i sinus 
maxillaris utan att använda något transplantat.

metoden går till på följande sätt:
Genom laterala sinusväggen har ett fönster pre-
parerats med en såg och sedan har sinusslemhin-
nan försiktigt lossats från fönstrets baksida och 
därefter från sinusgolvet.

Därefter har 13–15 mm långa titanimplantat 
opererats in med fäste i sinus maxillaris golv och 
tillåtits sticka in i det utrymme som bildats un-
der sinusslemhinnan. Implantatens apikala del 
har på detta sätt fungerat som tältpinnar och 
sinusslemhinnan som tältduk och tillsammans 
med det återplacerade benfönstret fungerat som 
fysikalisk barriär och bildat ett slutet rum runt 
implantaten (figur 1–4).

I kliniska studier har vi kunnat visa på benre-
generation efter 6 månaders inläkningstid (figur 
5, 6). Vi har kunnat verifiera resultaten i djurex-
perimentella studier.
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Rekonstruktiv käkkirurgi
1. Behandling av den atrofiska posteriora maxillan hos partiellt betandade patienter

Figur 1: Schematisk bild av vänster 
sinus maxillaris i genomskärning. 
Benfönster i laterala väggen. 

SAmmANfATTAT Det är väl doku-
menterat att ben kan bildas enligt 
principen »guided tissue regenera-
tion«. I Umeå har man nu visat att 
tekniken även kan användas för att 
regenerera ben i sinus maxillaris 
utan att använda transplantat.
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Figur 2: Placering av implantat efter 
slemhinnelyft.

Figur 3: Blodkoagel i utrymmet 
under slemhinnelyft omgivande 
implantatet.
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pågår för närvarande. En fråga som är viktig är 
förstås hur mycket ben som behövs i sinusgolvet/
alveolarutskottet för att få tillräcklig stabilitet 
för implantaten under inläkningen? Sinuslyfts-
metoden har sin begränsning just där eftersom 
en viss benhöjd krävs för att kunna förankra im-
plantaten som tältar upp slemhinnan. I de fall där 
benmängden är otillräcklig skulle någon form av 
distanshållare behövas i stället.

Benregeneration under kupol studeras
För att utreda den möjligheten har vi en pågå-
ende studie där vi undersöker förutsättningen 
för att få benregeneration under en kupol som 
placeras under den upplyfta sinusslemhinnan på 
sinus maxillaris golv. Hypotesen är att nytt ben 
ska bildas under den resorberbara kupol som an-
vänds som ett slags stativ i stället för tältpinnar i 
form av implantat. Därefter ska implantat kunna 
opereras in på vanligt sätt. Hypotesen testas för 
närvarande på en djurexperimentell modell.

Sinusslemhinnans benbildande förmåga intressant
En annan fråga som för närvarande röner stort 
intresse i vår forskningsgrupp är mekanismen 
bakom sinusslemhinnans benbildande förmåga. 
Hur kan den jämföras med periostets benbildan-
de förmåga? 

 Är sinusslemhinnans benbildande förmåga av 
sådan art att det går att odla ben med hjälp av si-
nusslemhinneceller in vitro för att kunna använ-
das på olika ställen i kroppen? Det är några fråge-
ställningar som vi arbetar med för närvarande.   

En av studierna hade som syfte att histolo-
giskt utreda sinuslyft och samtidig placering av 
titanimplantat, med respektive utan bentrans-
plantat, och dessutom undersöka vilken bety-
delse implantatytan hade för osseointegration i 
denna situation. De implantatytor som jämfördes 
var Brånemarkimplantat, dels den klassiska  ma-
skinbearbetade ytan dels en ny titanyta som yt-
förstorats genom oxidation ( TiUnite). Försöket 
utfördes i samarbete med en grupp vid University 
of Sao Paulo, Brasilien. Resultaten visade ingen 
skillnad mellan sinuslyft respektive sinuslyft i 
kombination med bentransplantat med avseende 
på nybildat ben i kontakt med implantaten och 
nybildat ben i gängorna omkring implantaten.

Den oxiderade TiUnite-ytan visade på en mer 
uttalad osseointegration jämfört med den ma-
skinbearbetade ytan: TiUnite visade mer uttalad 
kontakt mellan implantat och ben och mer ben 
omkring implantaten. Vi fann histologiskt en 
skillnad i benbildningsmekanism mellan de olika 
implantatytorna.

De maskinbearbetade ytorna visade på en så 
kallad appositionell bennybildning där fingerlika 
utskott av det nybildade benet växer från benväg-
garna i riktning mot implantatytan.

Vid implantaten med den oxiderade ytan bil-
dades nytt ben på två sätt, dels direkt på implan-
tatytan genom så kallad distansosteogenes och 
dessutom genom appositionell benbildning.

Med fluorescensanalysteknik kunde vi påvisa 
mineraliserat nybildat ben på den oxiderade im-
plantatytan redan 50 dagar efter det operativa 
ingreppet medan den maskinbearbetade ytan 
visade sparsamt med nybildat ben vid motsva-
rande tid.

Vid den histologiska analysen fann vi även ny-
bildat ben i kontakt med sinusslemhinnan i de 
icke bentransplanterade fallen vilket konfirme-
rar sinusslemhinnans benbildande förmåga.

Långtidsuppföljningen av metoden att tälta 
upp sinusslemhinnan med hjälp av implantat 

Figur 4: Mineralisering av
koaglet efter 6 månaders
inläkning.

Figur 5: Motsvarande ingrepp på patient. Vänster
bild visar implantat under den lyfta slemhinnan.
Högra bilden sedan benfönstret återplacerats.

Figur 6 a, b. a) Direkt postoperativt. 
b)Efter 6 månader med mineralisering 
av koaglet med ben runt implantatet.
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