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Studierna i denna avhandling visar att inläkningen av implantat i ben kan förbättras då ett 
läkemedel, som används bl a vid behandling av osteoporos, binds till implantatets yta. Detta 
kan komma till användning inom både ortopedi och odontologi, där implantat eller proteser 
sätts in i ben.  
 
Trots stora förbättringar de senaste decennierna är det relativt vanligt att höft- och knäproteser 
insatta i yngre patienter lossnar. Under åren 1988-1997 uppgavs 25 % av alla insatta 
knäproteser lossna hos yngre patienter. Motsvarande siffra var 27 % för höftproteser under 
1992-2000.  
 
Tandimplantat sitter som regel bättre än t ex knä- och höftproteser vilket förmodligen beror på 
att tandimplantat tillåts läka utan belastning i käken under de första kritiska månaderna efter 
insättningen. För ca 8 % av patienterna har tandimplantat lossnat efter 15 år då implantaten 
satts in som ersättning av en tandlös överkäke. Motsvarande lossningsfrekvens för implantat 
insatta i underkäken är 1 %. 
 
Läkemedlet som vi bundit till implantaten har namnet bifosfonat och har en förmåga att fastna 
i ben då det kommer in i kroppen.  
 
I kroppen finns det en balans mellan uppbyggnad och nedbrytning av ben. Celler som bygger 
upp ben kallas osteoblaster och celler som bryter ned ben osteoklaster. Att bifosfonater kan 
förbättra förankringen av benimplantat beror på att osteoklasterna får i sig bifosfonaterna då 
de bryter ned ben som innehåller bifosfonater. Då bifosfonaterna kommer in i osteoklasten 
dör osteoklasten eller så förlorar den förmågan att bryta ned ben. På så sätt minskar alltså 
bennedbrytningen. 
 
För att fästa bifosfonater på implantatets yta bands först ett några molekyllager tjockt 
fibrinogenskikt till implantatet. Därefter kunde bifosfonater fästas i fibrinogenskiktet. Våra 
studier visar att efter 8 h har ca 60 % av läkemedlet lossnat från implantatet, då det lagts i en 
fysiologisk buffert, och efter 8 dagar har det mesta lossnat. 
 
För att efterlikna inläkningen av benimplantat på människor har vi opererat in en metallskruv, 
ca 3 mm lång och 1,7 mm bred, i smalbenet på råttor.  
 
Resultaten visar att efter 2, 4 och 8 veckor sitter benimplantaten med bifosfonater bundna till 
ytan bättre i råtta jämfört med implantat med enbart fibrinogen på ytan. Våra resultat tyder på 
att förklaringen till detta är att en benhylsa skapas runt de implantat till vilka bifosfonater 
bundits. 
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