
58

VETENSKAP & KLINIK Anna Göransson

TANDLÄKARTIDNINGEN ÅRG 99 NR 15 2007

AUTOREFERAT Orala implantat har 
använts regelbundet i nästan 40 år och 
i dag finns det 3–4 miljoner implantat 
installerade i patienter runt om i världen. 
Trots att lyckandefrekvensen är hög, 
framför allt i mandibelns frontområde, 
finns det behov av fortsatt forskning. 

Forskningen kring implantat syftar i dag i första 
hand till att öka lyckandefrekvensen även i ben 
med dålig kvalitet, till exempel strålat och trans-
planterat ben. För det andra vill man påskynda 
inläkningsprocessen, vilket är aktuellt inte minst 
i debatten om direktbelastning. En snabbare in-
läkningsprocess skulle medföra funktionella och 
sociala vinster för patienter genom att de snab-
bare kan återvända till ett normalt liv.

En förutsättning för att implantaten ska kunna 
vidareutvecklas, är att vi känner till och förstår 
mekanismerna för implantatläkning, men i dag 
är mycket fortfarande outforskat. Albrektsson 
et al (1981) har listat sex faktorer som anses på-
verka implantatens inläkning; biokompatibilitet, 
implantatets design, implantatets yta, kirurgisk 
teknik, belastning samt patientstatus.

Denna avhandling fokuserade på att optimera 
implantatytans topografi och kemi.

Eftersom begreppet »osseointegration« bygger 
på mikromekanisk bindning, det vill säga inväxt 
av ben i små oregelbundenheter, kom implan-
tatets topografi tidigt att stå i fokus. Olika me-
toder har använts för att ändra ytans topografi, 

exempelvis svarvning, blästring och etsning. I 
mitten av 1990-talet föreslog Wennerberg et al 
riktlinjer dels för hur implantatytor bör mätas 
men också för hur resultaten bör presenteras på 
ett standardiserat sätt. Baserat på experimen-
tella studier visade sig en råhet på 1,5 (vilket är 
råare än Brånemarks originalyta) vara optimalt 
för osseointegration. Ytråhet är dock bara en del 
av begreppet topografi; betydelsen av orientering 
är till exempel fortfarande outforskad. 

I avhandlingen utvärderas betydelsen av orien-
tering på ett kontrollerat sätt (delarbete I).

Ett annat sätt att försöka förbättra inläkningen 
är att ändra kemin på ytan. Förutom att kemin 
ändras automatiskt när man modifierar topogra-
fin, har man försökt ändra ytans kemi avsiktligt 
för att få en kemisk bindning mellan material och 
levande vävnad, så kallad »bioaktivitet«. 

Begreppet bioaktivitet är omdiskuterat efter-
som bevisen som läggs fram är av indirekt natur; 
till exempel nära kontakt mellan vävnad och ma-
terial som observerats i transmissionselektronmi-
kroskop eller att materialet utlöser en utfällning 
av apatit i fysiologiska lösningar och djurexperi-
mentella modeller. Rent hypotetiskt anses förde-
len med en kemisk bindning, det vill säga bioak-
tivitet, vara att den skulle inträffa tidigare än den 
mekaniska bindningen och dessutom stärka den.

Problemen med de »bioaktiva« materialen (hy-
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Figur 1: Bilder av ytor från delarbete I gjorda med
en optisk interferometer som visar a) en anisotrop 
yta med en klar orientering b) en isotrop yta där 
blästringsproceduren har avlägsnat svarvspåren
så att ytan saknar orientering.
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droxyapatit, Bio-glass) är att de inte tål den meka-
niska belastning ett implantat utsätts för. Det har 
gjorts försök att belägga titan med hydroxyapatit, 
HA, genom till exempel plasmasprayning. Benin-
växten ökade initialt, men visade sig senare ge 
bakslag genom att HA-beläggningen lossnade och 
orsakade inflammation. 

Intensiv forskning bedrivs för tillfället för att ta 
fram alternativa metoder för att implantera och 
belägga ytor med attraktiva joner för ökad bioak-
tivitet. Tunna HA-lager framställda i sol-gels, ets-
ning med fluor, alkali och värmebehandling samt 
elektrisk anodisering med specifika joner är me-
toder som använts (delarbete II, III, IV). En annan 

metod går ut på att binda biomolekyler, till exem-
pel proteiner, till ytan (se delarbete II, IV). För en 
utförlig genomgång av vad metoderna innebär 
och av vad som är publicerat inom respektive om-
råde hänvisas till avhandlingens introduktions-
del. I avhandlingen jämförs experimentella och 
kommersiella ytor framställda med dessa tekni-
ker i djurmodell och förklaringsmodeller söks i 
cellkulturer samt fysiologiska lösningar.

Delarbete I
Syftet var att på ett kontrollerat sätt utvärdera 
betydelsen av ytorientering i förhållande till 
ytråheten för inläkning av titanimplantat i ben.

Figur 2: Bilder av ytor från delarbete II gjorda med en konfokal laserscanning-profilometer som visar
en a) svarvad yta, b) svarvad och blodplasmabelagd yta, c) alkali- och värmebehandlad yta, d) alkali-
och värmebehandlad samt blodplasmabelagd yta, e) elektrokemiskt oxiderad yta (TiUnite)och
f) elektrokemiskt oxiderad (TiUnite) och blodplasmabelagd yta.
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Anisotropa (yta med orientering) och isotro-
pa (yta utan orientering) ytor framställdes med 
hjälp av svarvning respektive svarvning/bläst-
ring (figur 1). En konfokal laser-scanningprofilo-
meter användes för att verifiera att ytorna fick en 
liknande medelhöjdavvikelse från ett standard-
plan (Sa) och ytarea (Sdr), men som skiljde sig 
vad det gäller medelavstånd mellan topparna i ett 
horisontalplan (Scx). 

Benmängd och stabilitet utvärderades i en
kaninmodell med hjälp av histomorfometri (ben-
kontakt, benarea) respektive resonansfrekvens-
mätning efter tre månader.

Resultaten visade en ökad stabilitet över tid 
för både de anisotropa och isotropa ytorna, men 
i övrigt visade de olika ytorna inga skillnader i 
benmängd och stabilitet.

Slutsats: Tillsammans med resultat från tidi-
gare studier ger studie I en indirekt indikation 
på att en implantatytas orientering har en un-
derordnad betydelse i förhållande till ytråhet för 
inläkning i ben.

Delarbete II
Här jämfördes benmängd och stabilitet hos bio-
aktiva (alkali- och värmebehandlade) och icke bio-
aktiva (elektrokemiskt oxiderade) titanimplantat 
med och utan blodplasmabeläggning (figur 2). 

Ytorna karakteriserades topografiskt med hjälp 
av en konfokal laser-scanningprofilometer. Ben-
mängd och stabilitet utvärderades i en kaninmo-
dell med hjälp av histomorfometri (benkontakt, 
benarea) respektive resonansfrekvensmätning 
efter en månad.

Resultaten visade en ökad stabilitet över tid för 
samtliga implantat, men i övrigt inga skillnader 
mellan de olika modifierade implantaten vad det 
gäller benmängd och stabilitet.

Slutsats: De undersökta »bioaktiva« implantat- 
en förbättrade inte beninläkning jämfört med 
icke bioaktiva implantat. Studien ger dock indi-
rekta bevis för förbättrad benläkning för samtliga 
behandlingar jämfört med traditionellt blästrade 
och svarvade implantat.

Delarbete III
Det inflammatoriska svaret in vitro jämfördes 
för svarvade, blästrade samt bioaktiva (elektro-
kemiskt oxiderade/magnesiumjoner) och icke 
bioaktiva (elektrokemiskt oxiderade) titanim-
plantat.

Ytorna karakteriserades topografiskt med 
hjälp av en optisk interferometer. Humana mo-
nocyter användes för att utvärdera cellsvaret in 
vitro för de modifierade titanytorna, där cell-
antal (DAPI), differentiering (markörer E27/10, 
RM3/1) och proteinproduktion (Tumor necrosis 
factor-α/ TNF-α, Interleukin-10/ IL-10) utvärde-
rades med hjälp av immunofluorescence efter 24 
och 72 timmar. 

Resultaten visade ett ökat cellantal på de bio-
aktiva ytorna jämfört med de övriga i förhållande 
till ytråhetsgrad. Däremot sågs ett liknande an-
tal differentierade celler och en liknande mängd 
pro- och antiinflammatoriska mediatorer. 

Slutsats: De bioaktiva implantaten attraherar 
ett ökat antal inflammatoriska celler in vitro jäm-
fört med icke bioaktiva implantat i förhållande 
till ytråhetsgrad. Däremot uppvisar cellerna en 
lägre inflammatorisk aktivitet.

Delarbete IV
Syftet var att jämföra och försöka påverka det 
inflammatoriska svaret genom att belägga ytan 
med två olika proteinbeläggningar, dels en tänkt 
proinflammatorisk (fibrinogen) och dels en tänkt 
antiinflammatorisk (katalas) där en svarvad yta 
användes som kontroll.

Humana monocyter användes för att utvärde-
ra cellsvaret in vitro för de modifierade titanytor-
na, där cellantal (DAPI), differentiering (E27/10, 
RM3/1) och proteinproduktion (TNF-α, IL-10)  
utvärderades med hjälp av immunofluorescens 
efter 24 och 72 timmar.

Resultaten visade att det tänkta antiinflamma-
toriska implantatet (katalas) visade det kraftigas-
te cellsvaret både vad gäller mängden antiinflam-
matoriska mediatorer (IL-10) och cellantal (figur 

Figur 3: Bilder på ytor från delarbete V gjorda med SEMx1000-förstoring 
(vänster kolumn) och med benceller på ytan efter 3 timmarx500-försto-
ring (höger kolumn). a & b) blästrad kontrollyta, c & d) blästrad yta efter 
72 timmar i fysiologisk lösning samt e & f) etsad/fluoriderad yta efter
72 timmar i fysiologisk lösning.
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3) samt pro-inflammatoriska mediatorer (TNF-α). 
De svarvade ytorna visade svagast cellsvar.

Slutsats: Det går att påverka det inflammato-
riska svaret in vitro genom att binda olika protein 
till titanytan. Katalasbeläggningen visade dock
in vitro inte den tänkta antiinflammatoriska ef-
fekten.

Delarbete V
Här jämfördes bioaktiva ytors (alkali- och värme-
behandlade, elektrokemiskt oxiderade/magnesi-
umjoner, etsad/fluorjoner, nanotunn HA-belägg-
ning med en blästrad yta som kontroll) förmåga 
att inducera kalciumfosfatutfällning samt attra-
hera och stimulera bencellssvaret in vitro. 

Ytorna karakteriserades både topografiskt (op-
tisk interferometer) som kemiskt (X-ray photo 
electron spectroscopy). Kalciumfosfatutfällning 
utvärderades efter 12, 24 och 72 timmar i en fy-
siologisk lösning, SBF. Humana osteoblaster od-
lades på de ytor som behandlats 72 timmar i SBF 
(figur 3 och 4). Cellantal, differentiering (osteo-
kalcin) och proteinproduktion (TGF-β) utvärde-
rades med hjälp av immunofluorescens efter tre 
timmar respektive 10 dagar. 

Resultaten visade att de bioaktiva ytorna initialt 
(12, 24 timmar) stimulerade ökad kalciumfosfat-
utfällning: Men efter 72 timmar visade den bläst-
rade och den nanotunna HA-belagda ytan störst 
mängd kalciumfosfat och benceller på dessa ytor 
producerade ökad mängd osteokalcin och TGF-β.

Slutsats: De bioaktiva ytorna stimulerade en 
tidigare kalciumfosfatutfällning in vitro än icke 
bioaktiva ytor. Mängden utfällt kalciumfosfat  
korrelerar med bencellssvaret vad gäller pro-
duktion av osteocalcin och TGF-β. Detta gör im-
plantatet med den nanotunna HA-beläggningen 
intressant för fortsatta studier.

SLUTSATSER
■ Ytorientering har en underordnad betydelse 
jämfört med ytråhet för inläkning av titanimplan-
tat i ben in vivo.
■ Bioaktiva implantat förbättrade inte beninläk-
ningen jämfört med icke bioaktiva implantat. Stu-
dien ger dock indirekta bevis för förbättrad ben-
läkning för samtliga behandlingar jämfört med 
traditionellt blästrade och svarvade implantat.
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Figur 4: Ytor från delarbete V i SEMx1000-förstoring (vänster kolumn)
och med benceller på ytan efter 3 timmarx500-förstoring (höger kolumn). 
a & b) alkali- och värmebehandlad yta efter 72 timmar i fysiologisk lösning, 
c & d) elektrokemiskt oxiderad/Mg yta efter 72 timmar i fysiologisk lös-
ning, e & f) nanotunn HA-belagd yta efter 72 timmar i fysiologisk lösning.

■ Bioaktiva implantat attraherade ett ökat antal 
inflammatoriska celler in vitro jämfört med icke 
bioaktiva implantat i förhållande till ytråhets-
grad. Dock uppvisar cellerna en lägre inflamma-
torisk aktivitet.
■ Det går att påverka det inflammatoriska svaret 
in vitro genom att binda olika protein till titan-
ytan.  Däremot visar katalasbeläggning inte den 
antiinflammatoriska effekt som var avsedd.
■ De bioaktiva ytorna stimulerade en tidigare 
kalciumfosfatutfällning in vitro än icke bioaktiva 
ytor.  Vidare korrelerar mängden utfällt kalcium-
fosfat med bencellssvaret när det gäller produk-
tion av osteokalcin och TGF-β. Detta gör implan-
tatet med nanotunn HA-beläggning intressant för 
fortsatta studier.
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