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Bioaktiv keram
för käkbensrekonstruktion
Syftet med projektet är att utveckla en bioaktiv
keram som ska kunna ersätta kroppsegna ben
transplantat för rekonstruktion av käkbensde
fekter.
Bentransplantation är ett vanligt förekommande
ingrepp vid rekonstruktion av medfödda eller förvärvade defekter i käkarna. I de flesta fall används
kroppseget ben som transplantat. Benmängden
begränsas av tillgången på egen benvävnad och
kan vara ett problem vid rekonstruktion av större defekter. Vidare orsakar tagning av benvävnad
smärta och obehag från tagstället och förlängd operationstid [1]. För att slippa denna problematik används transplantat från humana donatorer och från
djur. Syntetiska biomaterial används också för att
stimulera benregeneration och för att ersätta bentransplantation. Syntetiska och autologa transplantat fungerar som tredimensionella byggnadsställningar som kroppens egna benceller kan växa in i
och fylla ut med nybildat ben.
I samarbete med Ångströmlaboratoriet i Uppsala
har en keram utvecklats som ska främja benbildning
och kunna ersätta autologa bentransplantat. Den
har visat på god benläkande effekt vid rekonstruktion av defekter i skallbenet [2]. Keramen innehåller
olika faser av kalciumfosfat (tabell I) där kalciumpyrofosfat visats ha en viktig roll för benbildningen
Tabell 1. Den specifika kompositionen av
en nyutvecklad keram för kraniofacial
benrekonstruktion
Monetite

86,4 %

ß-Calcium pyrophosphate

6,7 %

ß-Tricalcium phosphate

6,2 %

Brushite

0,7 %
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genom att stimulera benmineraliseringen [3]. Vid
benrekonstruktioner måste bencellerna hinna bilda
önskad benmängd innan transplantatet resorberas.
Då nedbrytningshastigheten påverkas av keramens
sammansättning och form, prövas under projektet
olika kompositioner av keramen. Det övergripande
syftet med projektet är att utveckla och utvärdera
en bioaktiv keram som i framtiden ska kunna ersätta autologa bentransplantat för rekonstruktion
av käkbensdefekter.
REKONSTRUKTION AV KÄKSPALT

Läpp-käk-gomspalt är en av de vanligaste ansiktsmissbildningarna och käkspalten sluts kirurgiskt
vid 8–12 års ålder. Barnet sövs ner och man utför en
operation där ben tas från höften och transplanteras till käkspalten [4]. Efter operationen upplever
barnet smärta från höften och har svårt att gå under en period [1]. Reoperation behövs hos cirka 20
procent av barnen på grund av ofullständig slutning av käkspalten [5]. I projektet prövas keramen
i granulatform för slutning av käkspalt (figur I). En
kontrollgrupp transplanteras med ben från höften.
Grupperna jämförs med avseende på läkningsgraden av spalten, operationstid, sjukhusvistelsens
längd och komplikationer.
VERTIKAL BENREKONSTRUKTION
I SAMBAND MED IMPLANTATINSTALLATION

I många fall behövs någon benuppbyggande teknik för att öka benmängden inför installation av
dentala implantat. Vertikala bendefekter är ett
särskilt svårt problem då det inte finns någon teknik med god predikterbarhet för att bygga ben vertikalt. De metoder som används i dag för vertikal
benuppbyggnad inkluderar transplantation med
autologa benblock, styrd vävnadsläkning där bensubstitutet eller benpartiklar läggs under ett membran samt med distraktionsteknik. Evidensen för
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Figur I. I en prospektiv randomiserad studie på barn med
käkspalt undersöks om en bioaktiv keram kan fungera som
substitut till autolog bentransplantation. Bilden illustrerar
applicering av keramen under operation.

dessa behandlingar är begränsad och resultaten
svåra att prediktera [6]. I projektet undersöks om
en bioaktiv keram i blockform kan användas för att
bygga ben vertikalt i samband med installation av
tandimplantat i titan.
PROJEKTETS BETYDELSE

Projektet kan bidra till att man i framtiden ersätter autologa bentransplantat med syntetiska biomaterial. Materialtillgången blir obegränsad och
man slipper skörda kroppseget ben. Lidandet för
patienten blir mindre och operations- och vårdtiden minskar, vilket ger en individuell och samhällsekonomisk vinst.
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Varför började du med detta?
– Som ortodontist på Stockholms Kraniofaciala Team möter jag dagligen patienter som bentransplanterats till käken.
Behandlingsresultaten varierar och patienterna besväras från höften, där benvävnad har tagits. Att få delta i klinisk
forskning med tydlig relevans för patienterna känns meningsfullt. Det är också väldigt stimulerande att få arbeta i en
multidisciplinär forskargrupp med kirurger och logopeder.
På vilket sätt får din forskning betydelse
för patienter?
– Om man i framtiden kan ersätta kroppsegna bentransplantat med syntetiskt
framställda sådana kommer patienter som
behöver bentransplantation att lida mindre.
På vilket sätt kommer forskningen att få
betydelse för dig och din karriär, tror du?
– Med en forskarutbildning ökar möjlig
heterna att få ansvara för utbildning och
bedriva egen forskning, vilket är målet.
Vad ska du göra när forskarskolan är klar?
– Jag trivs bra med min nuvarande tillvaro
som käkortoped, lärare på Tandläkarhögskolan och forskare och hoppas att jag kan
fortsätta med detta.

”Med en forskar
utbildning ökar
möjligheterna
att få ansvara
för utbildning
och bedriva
egen forskning,
vilket är målet.”

Vilken nytta tror du att du får av det nätverk du bygger upp under forskarskolan?
– Nätverket är ovärderligt. Vi kommer från
olika institutioner och fakulteter och genom att lära känna varandra ökar möjligheterna till forskningssamarbete och akademiska utbyten i framtiden.
Janet Suslick
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