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Denture Guided
Epithelial Regeneration
Fast keratiniserad mukosa är viktig för god prognos vid rehabilitering
med dentala implantat. I samband med resektion av en mandibel på
grund av en tumör och efterföljande rekonstruktion med fri fibulalambå resulterar detta i att benet täcks av ett tjockt lager av hud och
subkutant fett som inte fungerar vid implantat. Artikeln presenterar vad
som går under benämningen Denture Guided Epithelial Regeneration,
en prognosförbättrande kirurgisk teknik som illustreras med ett fall där
fixerad keratiniserad slemhinna skapas runt implantat.
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Maligna tumörer i mandibeln behandlas som regel kirurgiskt med resektion av ben och omgivande mjukvävnad. Samtidigt görs vanligen mikrovaskulär rekonstruktion med ben, muskel och hud från
vadbenet, en så kallad fibula-lambå [1]. En rehabilitering med implantat görs för att öka livskvaliteten
direkt eller efter lambåläkning [2]. Även om benvolym och benkvalitet väl lämpar sig för installation
av tandimplantat, gör inte mjukvävnaden det [3–5].
Ur ett oralt perspektiv är huden en dålig ersättning
för förlorad fast gingiva. Huden är tjock, rörlig och
har vanligen hårfolliklar som ger hårväxt. Med lambån följer ofta ett lager av muskel och fett som gör att
avståndet till munhålan blir långt, med uppenbara
protetiska och hygieniska svårigheter som följd [6].
Mjukvävnaden måste därför reduceras för att
minska problem med munhygien, hyperplastisk
vävnadsnybildning, infektioner och abscesser runt
implantaten, vilket kan medföra tidiga implantatförluster [3]. För att lösa detta har olika metoder
prövats, såsom hud- eller bindvävstransplantat
från gommen [7, 8], uttunning av lambån samtidigt
med rekonstruktionen eller senare vid installation
av implantat eller distansoperation [9], fettsugning
av lambån [10], laserbehandling av mjukvävnaden
[11], ytbehandling med silvernitratlösning och vestibulumplastik [12]. Alla metoderna har sina nackdelar
och problemen löses inte med dessa tekniker, varför
vi har utvecklat ”Denture Guided Epithelial Regeneration” (DGER), en teknik för att hantera mjukvävnaden [13]. Till dags dato har ett 40-tal patienter med
såväl mandibulära som maxillära rekonstruktioner
behandlats med DGER och följts från sex månader

– metod för att
skapa keratiniserad
gingiva i anslutning
till implantat
till över fem år [15, 16]. I detta arbete beskrivs erfarenheterna av DGER vid käkkirurgiska enheten vid
Akademiska sjukhuset i Uppsala och illustreras med
en fallbeskrivning.
MATERIAL OCH METODER

Vid käkkirurgiska enheten på Akademiska sjukhuset i Uppsala har hitintills tre patienter rehabiliterats
med denna metod, samtliga kvinnor, 86, 64 och 77
år gamla. En av dessa behandlingar illustreras i figurerna II–V.
Teknikbeskrivning
Figur I illustrerar de kirurgiska stegen i denna procedur. Figurerna II–V beskriver tekniken utförd på
en patient.
Preoperativ protetisk fas
På en arbetsmodell görs raderingar så att ett tänkt
lingualt och vestibulärt sulcus skapas. En temporär
protes tillverkas för att kunna fixera mjukvävnaden
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Figur I. Schematisk bild över kirurgisk teknik vid DGER.*
a) Den preoperativa bilden av fibulabenet (fibula bone-FB) i ett koronärt perspektiv med
subkutant fett (subcutaneous fat-SCF) och den intraorala huddelen (skin paddle-SP).
b) Två snitt läggs vid punkterna 1 och 2, vidare dissektion och borttagning av subkutant fett
samt dissektion nedåt för att åstadkomma två sulcus utefter fibulabenet.
c) Den slutförda operationen med hudflikarna nedfällda i det nya sulcus lingualt och buckalt.
Punkterna 1 och 2 är transponerade för att bilda djupa sulcus vid fibula/mandibel. En
implantatstödd avtagbar tandprotes ses som upprätthåller utrymmet som skapats och ger
vägledning för epitelregenereringen på fibulabenet.
*Bilden är anpassad med tillåtelse från [20].

mot underlaget efter mjukvävnadsplastiken under
inläkningen. Hål görs i protesen på platsen för de
tänkta implantatinstallationerna, varvid protesen
kommer att kunna fungera som en kirurgisk guide.
Ingreppet (figur III)
Ett snitt görs genom huden inom området för den
tilltänkta placeringen av implantaten genom fett
och muskel till periost, eller alternativt genom periost vid icke strålad vävnad. Dissektion sker sedan
så att en lingual och en buckal lambå lyftes bestående av epidermis (överhuden) och dermis (läderhuden) och fettlagret hypodermis (subkutan vävnad,
underhuden). Subkutant fett excideras och lambåerna består därefter av epidermis och dermis.
Därefter installeras implantaten i fibulan med enstegsteknik med implantaten på vävnadsnivå (Straumann® Tissue Level). En kritisk punkt är att se till
så att inte implantaten kommer att krocka med osteosyntesplattan och dess skruvar som fäster fibula mot mandibeln.
Den buckala lambån dissekeras ytterligare för att
skapa en tillräcklig rörlighet i vävnaden, varefter lambån kan placeras så att det tidigare förlorade buckala
eller labiala omslagsvecket restitueras. Den mest superiora delen på de buckala och linguala lambåerna
fästes djupt inferiort med periostfixerade resorberTandläkartidningen 10 • 2020

bara suturer (2–0) och utgör nu den djupaste delen
av ett nytt sulcus [14].
Så kallade ”ball-attachments”, kulformade matriser, skruvas fast i implantaten (Straumann AG,
Basel, Switzerland). Steril kofferdam, alternativt
en anpassad del av en operationshandske, träs över
fixturerna för att blockera underskär på attachments
och fixturer.
Ett hårt protesbasningsmaterial (GC Reline™ GC
America Inc, IL, USA) appliceras därefter i hålen som
tagits i protesen. På så sätt limmas nu matriserna på
plats i protesbasen när materialet stelnat tillräckligt.
För att skapa en ännu bättre yta kan ytterligare basmaterial adderas till protesen så att en fin adaptation
av protesbasen erhålles i det tänkta området för regeneration av gingiva. Protesen håller undan övriga
mjukvävnader och tillåter samtidigt en granulering av
ny slemhinna ovanpå benet i skydd av basmaterialet.
Protesen som knäpps fast på implantaten i munnen
belastas omedelbart och definierar utsträckningen
av de nya sulcus som kirurgin skapat. Preoperativt
ges antibiotikaprofylax enligt gällande principer och
postoperativt ordineras antibiotika vid eventuell infektion samt smärtlindring vid behov. Munsköljning
ordineras postoperativt med klorhexidin i två veckor,
därefter rekommenderas sköljning med fysiologisk
natriumklorid tills läkningen är avslutad.

”Till dags dato
har ett 40-tal
patienter med
såväl mandibulära som maxillära
rekonstruktioner behandlats
med DGER.”
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Figur II. Kvinna, 76 år, med
cancer i vänster tungrand
som behandlats med kirurgi
och strålning. Postoperativt
utvecklades vänstersidig
osteoradionekros. Bilden
visar situationen efter
rekonstruktion med
fibulalambå med tillhörande
hudtransplantat.
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Figur III a–c. Kirurgi och protes.
a) Här har huden på fibulan och den underliggande mjukvävnaden genomskurits längs fibulabenet och det subkutana fettet
har tagits bort. De buckala och linguala flikarna har transponerats för att bilda lingualt och vestibulärt sulcus. Implantat har
installerats, kulfästen och matriser är på plats. Steril gummihandske träs över fixturerna för att blockera underskär.
b) En avtagbar protes har anpassats till implantaten och hålls på plats med matriser.
c) Protesbasen täcker det område man vill få regenererat med nytt robust epitel.
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Figur IV a–d. Postoperativ uppföljning.
a) En veckas postoperativ uppföljning visar inslag av fibrin och röda lättblödande granulationer.
b) Tre veckor efter operationen ses regenererat epitel kring implantat.
c) Tremånadersuppföljning visar regenerering av fixerad keratiniserad gingiva runt implantaten med en bredd av mer än 8,5 mm.
d) Tremånadersuppföljning visar avtagbar protes på plats.
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Figur V a–c. Ettårsuppföljning efter operationen.
a) Intraoral klinisk bild som visar frisk fixerad keratiniserad slemhinna.
b) Käkbensförankrad bro (KBF-bro) som definitiv ersättning.
c) Ortopantomogram där fibula och rekonstruktionsplatta ersatt förlorad
mandibel. Fixturer och KBF-bro ses ersätta förlorade tänder. Små metallclips
för att stänga små kärl ses också i mjukvävnaden efter mikrovaskulär
preparation av den fria lambån.
Tandläkartidningen 10 • 2020
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”En annan fördel med denna metod är att patienten
får en temporär ersättning på plats omedelbart.”
Postoperativ fas (figur IV–V)
Patienten uppmanas att inte avlägsna protesen utan
detta sker först efter en vecka vid den postoperativa
kontrollen. Därefter är instruktionen att noga sköta
munhygienen dagligen genom att ta ut protesen och
göra rent den. Den första månaden behöver patienten stöd varje vecka och därefter kan det räcka med
månatliga kontroller.
Granulationsvävnad kan ses redan första veckan
postoperativt och efter en månad är normalt hela
ytan täckt av granulationer. Under de följande sex
månaderna omvandlas de successivt till epitel,
som mognar till keratiniserad munslemhinna. Både
ytan på protesen och den granulerande slemhinnan
behöver vanligen justeras under inläkningsfasen.
Granulationerna kan relativt enkelt och smärtfritt
”friseras” med en tandköttssax och spolas med väteperoxid (1,5 procent) för hemostas, och protesen
fungerar också som kompressor vid eventuell blödning efter trimning av vävnaden.
Tre till sex månader postoperativt kan den definitiva protetiska rehabiliteringen slutföras.
Till dags dato har den käkkirurgiska enheten på
Akademiska sjukhuset tillämpat DGER i tre fall
där önskat resultat uppnåtts med fast keratiniserad gingiva kring tandimplantaten utan tecken på
inflammation. Hos två patienter noterades sena
komplikationer, ej associerade med DGER, i form
av minskad vaskularisering till ett delsegment av
benlambån hos en patient samt, efter avlägsnande
av rekonstruktionsplatta, mjukvävnadsnekroser hos
en annan patient.
DISKUSSION

Med DGER har vi utvecklat en teknik som på ett förutsägbart sätt återskapar keratiniserad gingiva runt
dentala implantat. I ett tidigare arbete utvärderades resultaten av behandlingen med DGER efter 3,
6 och 12 månader med mätning av plackindex, förekomst av blödning vid sondering, fickdjup, fästenivå, den keratiniserade gingivans bredd samt analys av röntgen avseende förekomst av benförlust.
Resultatet visade klart att DGER är en förutsägbar
metod för att skapa fast inflammationsfri keratiniserad gingiva [16].
Härigenom anser vi att DGER kan ersätta flertalet
av de tekniker som finns beskrivna för att hantera
mjukvävnaden vid rekonstruktionsfall med fri lambå.
Bindvävs- och slemhinnetransplantat från gommen
kan vara användbara lösningar i fall med lokaliserade hyperplasier runt fixturer [16]. På grund av begränsad tillgång av vävnad i gommen är inte denna
teknik ett alternativ för att täcka en fri fibula-lambå.
Det är även problem med delhudstransplantat, dels
i form av svår läkning på tagstället, som vanligtvis är
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insidan av låret eller överarmen, samt med inläkning
i den krävande orala miljön med en påtaglig risk för
nekros och infektion.
Alternativet DGER med en supraperiostal dissektion, där ett tunt lager periost lämnas intakt på
benet och en vestibuloplastik genomförs med samtidig installation av direktbelastad implantatstödd
protes, har visat sig vid tidigare studier resultera i
keratiniserad gingiva och vara en användbar metod
för att återställa mjukvävnadsanatomin vid implantat [15, 16]. En viktig förutsättning är dock att fibula
placeras anteriort i nivå med marginala delen av
patientens eget alveolarutskott, det vill säga inte i
nivå med mandibelbasen i det resecerade området.
Placeras fibulan inferiort blir det vertikala avståndet
till margo för långt, vilket skapar hållfasthets- och
mjukvävnadsproblem.
Ett sätt att kompensera för att fibulan är betydligt
smalare än mandibeln kan vara en dubbelvikt fibula,
så kallad double barrel, eller att öka benhöjden med
osteodistraktion av fibulan [17]. Svårigheten med att
göra en dissektion ovan periostet beror på att det lätt
uppstår perforationer i det tunna periostet, och att
dissektionen och vestibuloplastiken inte blir tillräckligt omfattande för att ge en tillräckligt bred zon av
ny fast gingiva runt implantaten. Fibulaperiostet är
också till sin natur relativt löst fäst till benet och uppvisar tendenser att glida iväg och spricka i samband
med att preparation görs för fixtursäten. Erfarenheter
visar vidare att med en supraperiostal teknik uppstår
ett större behov av att trimma granulationerna under inläkning. En subperiostal dissektion är därför
att föredra i de flesta fall.
Vanligtvis placeras fibulan dock vid basen av den
resterande mandibeln, då det anses att en restituering
av basen är viktig för att tillsammans med mjukvävnadskomponenten uppnå ett bra kosmetiskt resultat.
Med den beskrivna tekniken, en subperiostal dissektion, kan man relativt enkelt åstadkomma buckala
och lingula lambåer som sys ner för att åstadkomma
ett nytt omslagsveck. Genom denna plastik ökar
dessutom tungans mobilitet, om munbotten varit
involverad i tumörkirurgin, samt rörligheten i kinden.
Protesbas eller platta som förankras på vävnadsnivå
på implantat utgör en förutsättning för en kontrollerad proliferation av vävnad på benet som successivt ska mogna till fast slemhinna runt implantaten.
Histologiskt är målet ett keratiniserat epitel som klarar last av en täckprotes och som fungerar väl runt
en fixturförankrad bro. Proteomisk analys av den
regenererade fixerade slemhinnan med masspektrometri och immunohistokemi samt Western Blot
visar att slemhinnan liknar fast, oral keratiniserad
slemhinna, funktionellt såväl som anatomiskt [15].
En annan fördel med denna metod är att patienten
får en temporär ersättning på plats omedelbart. Detta
beror på att fibula har ett tjock kortikalt ben i hela periferin, vilket ger en god primär implantatstabilitet
som tillåter omedelbar belastning [19]. Genom att
Tandläkartidningen 10 • 2020
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implantaten penetrerar mjukvävnaden vid installationen och att protesen är avtagbar, går det att upprätthålla god munhygien. Detta minskar risken för
infektion från start och möjliggör att vävnaden kan
adaptera sig mot implantaten. Sammantaget bidrar
allt till ett gott resultat.
Mandibelrekonstruktioner kräver noggrann planering, inte minst då störd läkning kan bli fallet om
plattor och skruvar exponeras vid implantatinstallation och samtidig DGER. Därför ger en digital planering [19, 20] möjligheter att preoperativt planera för
placering av osteosytesmaterial och implantat så att
interferens inte uppstår peroperativt. Rekonstruktionen bör således vara ”protetiskt driven” redan från
planeringsstadiet.
För svenska förhållanden gäller att patienten som
regel får postoperativ strålning efter tumörkirurgin
och rekonstruktionen, vilket är en försvårande omständighet. Strålbehandlingen påverkar blodförsörjningen negativt, vilket betyder att dissektionen
vid sulcusplastiken måste vara ytterst skonsam för

att inte äventyra benets viabilitet. Det är viktigt att
försäkra sig om att benet är viabelt innan mjukvävnaden dissekeras och implantat installeras. Ett sätt
kan vara att borra i benet, varvid en blödning är ett
bra tecken på ett levande ben. I Uppsala har vi i en
del fall använt Positronemissionstomografi (PET)Datortomografi (CT), PET-CT med en radioaktiv
isotop av fluor, 18F-NaF, vilket ger en ansamling i
områden med hög osteoblastaktivitet, som är ett
tecken på viabilitet i läkningszoner mellan fibuladelar eller mot värdben.

”Det är viktigt
att försäkra sig
om att benet är
viabelt innan
mjukvävnaden
dissekeras
och implantat
installeras.”

KONKLUSION OCH SLUTSATS OM KLINISK RELEVANS

DGER-teknik är vårt förstahandsval vid en eventuell implantatbehandling i en rekonstruerad mandibel med fri fibula. Vi kan nu med denna metod se
en mycket god möjlighet att skapa väsentligt bättre förhållanden i den periimplantala miljön och
förhoppningsvis få en bättre prognos för fixturförankrade tandersättningar för denna hårt drabbade
patientgrupp. l
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