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VETENSKAP & KLINIK Christer Lindgren

SAMMANFATTAT Innan en fast sittande 
tandbrygga opereras in krävs ibland 
bentransplantation för att rekonstruera 
käken. För att minska antalet ingrepp har 
användande av benersättningsmaterial 
ökat. Två av dessa material, syntetiskt 
bifasiskt kalciumfosfat och bovint 
hydroxyapatit, jämförs i en studie vid 
käkkirurgiska kliniken i Gävle.

En vanlig anledning till att patienter i dag begär 
att få tandimplantat inopererade i käkarna, är att 
det upplevs problematiskt att bära avtagbar pro-
tes. För en stor del av patienterna är det ett både 
socialt och funktionellt handikapp.

Under de senaste 30 åren har man, genom att 
operera in titanimplantat, kunnat erbjuda dessa 
patienter en fast sittande tandbrygga [1, 2]. I vissa 
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fall saknas dock tillräcklig benmängd på grund av 
benresorption. Det vanligaste sättet att lösa detta 
problem har varit att transplantera ben från pa-
tientens höft eller underkäke för att rekonstru-
era den resorberade käken [3, 4]. Fördelen med 
kroppseget ben är att det innehåller levande 
celler och proteiner som kan stimulera benny-
bildning och det verkar således osteoinduktivt. 
Höftbenstagning är ett mer omfattande kirur-
giskt ingrepp, där patienten läggs in på sjukhus, 
vilket leder till ökade kostnader för samhället. 
Ytterligare en nackdel är att denna metod gör att 
tidsåtgången och smärtan eller besvären för pa-
tienten ökar radikalt [5, 6]. I de fall där patienten 
bara lider av partiell tandlöshet, kan det räcka 
med ett bentransplantat från haka eller ramus 
mandibulae. Denna operation utförs vanligtvis 
polikliniskt [7]. 

Benersättningsmaterial
Bentransplantat från patienten själv (autogent 
ben), kräver ett extra operationsställe med risk 

Figur 1. Mikroimplantat (10 x 2 mm).

Figur 2. 
Elementar-
analys av 
Bio-Oss®-
partikel 
med om-
givande 
nybildat 
ben. 

Figur 3. Syntetiskt bifasiskt kalciumfosfat, Bone-
Ceramic®, liknar bovint och humant ben i struktur 
och elementar-sammansättning med små avvikelser.
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för ökad morbiditet. Vetskapen om detta, i för-
ening med att kliniska studier visat att autogena 
bentransplantat resorberas och inte är volyms-
beständiga [8], har bidragit till att användandet 
av benersättningsmaterial ökat. 

Då benersättningsmaterial endast är osteo-
konduktiva, det vill säga fungerar som en tredi-
mensionell stödjevävnad för inväxt av bindväv, 
blodkärl och senare benbildande celler, förlängs 
läkningstiden till uppemot 8–12 månader då os-
teoinduktivitet saknas [9, 10]. Genom att tillföra 
en liten mängd autogent ben till transplantatet, 
kan dock läkningstiden förkortas. Normal inläk-
ningstid för autogent ben som verkar både osteo-
konduktivt och osteoinduktivt är 4–6 månader. I 
syfte att eliminera antalet ingrepp har användan-
det av benersättningsmaterial ökat. Ett alternativ 
kan vara att använda bifasiska material, bestå-
ende av hydroxyapatit (HA) och trikalciumfosfat 
(TCP). TCP innehåller kalcium och fosfatjoner, 
som visat sig vara bioaktiva [11]. Om och i så fall 
i vilken grad detta kan påverka läkningstiden, är 
dock fortfarande oklart. 

Pågående studier
Vid käkkirurgiska kliniken i Gävle pågår nu hu-
manstudier där bovint hydroxyapatit, Bio-Oss® 
(Geistlich, Biomaterials, Wolhusen, Switzer-
land), som anses vara »golden standard« bland 
biomaterialen jämförs med bifasiskt kalciumfos-
fat, BoneCeramic® (Straumann®, Basel, Switzer-
land). En fördel med att använda bifasiska kera-
mer kan vara att de är helt syntetiska, till skillnad 
från hydroxyapatit som är av bovint ursprung. 
Målsättningen med projektet är att studera in-
läkningen av Bio-Oss® med BoneCeramic®, dels 
kliniskt, dels histologiskt efter sinusbottenre-
konstruktion av den resorberade posteriora 
maxillan. 

Dessa studier har hög relevans då liten doku-
mentation om benersättningsmaterialet Bone-
Ceramic® hittills publicerats. Detta är en tydlig 
skillnad från benersättningsmaterialet Bio-Oss® 
som får bedömas som ett erkänt och väldoku-
menterat material. Det finns i dag ingen studie 
där implantat i benersättningsmaterialet Bone-
Ceramic® utvärderats kliniskt.

Material och metod
I en prospektivt randomiserad studie erhöll 
elva patienter med resorberad överkäke bilate-
ralt sinusbottenrekonstruktion med Bio-Oss® 
på ena sidan och BoneCeramic® på den andra 
sidan. Mikroimplantat installerades i samband 
med sinustransplanteringen (figur 1) vilka sedan 
efter åtta månaders inläkning avlägsnades med 
trepanborr för undersökning. Analyser utfördes 
dels histomorfometriskt, dels genom elementar-
analys i elektronmikroskop (figur 2).

I samband med avlägsnandet av mikroim-
plantaten installerades sammanlagt 62 Strau-
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mannimplantat med Slactive-yta som fick läka 
in (inläkningstid i genomsnitt 118 dagar) innan 
protetiken påbörjades. Dessa implantat utvärde-
ras nu kliniskt efter ett års belastning.

Preliminära resultat
■ Liknande resultat gällande osseointegration 

för båda materialen Bio-Oss® och BoneCera-
mic®.

■ Signifikant skillnad mellan materialen Bio-
Oss® och BoneCeramic® i relationen benkon-
takt till materialpartikel. Bio-Oss®-partiklar 
ligger i större utsträckning i kontakt med ny-
bildat ben.

■ Det är påvisat att syntetiskt bifasiskt kalcium-
fosfat, BoneCeramic® liknar bovint och humant 
ben i struktur och elementar-sammansättning 
med små avvikelser (figur 3).

■ Båda materialen har integrerats väl i ben men 
intakta partiklar kvarstår i vävnadsproverna 
efter åtta månader.

■ TCP i BoneCeramic®-partikeln bryts ner i 
mind  re delar och verkar således vara mindre 
fysiskt stabil än Bio-Oss®-partikeln.

■ Efter ett års belastning har ett implantat i var-
dera material förlorats, kumulativ överlevnad 
96,8 procent.


