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Kirurger behöver ständigt nya verktyg. Sådana kan vara av plast och stål, men det 
finns också verktyg att hämta från sjukdomsbiologin. Det har visat sig att 
proteinnedbrytande enzymer, s.k. metalloproteinaser, har betydelse vid sjukdomar 
som drabbar bindväven. Våra studier handlar om metalloproteinaser och deras 
hämmare. Syftet är att förse kirurger med nya verktyg.  
 
Akut bristning av hälsenan drabbar aktiva människor, oftast i samband med 
idrottsutövning. Skadan tar lång tid att läka, och en andel av patienterna kommer 
inte tillbaka till tidigare aktivitetsnivå. Tidigare studier har visat att 
metalloproteinaser har betydelse vid hälseneskador. Vi fann att patienter som 
tidigare drabbats av hälseneskada hade förhöjda nivåer av metalloproteinas-2 och -
7 samt metalloproteinashämmare-2. Det fanns också ett samband mellan 
metalloproteinas-7 och styrkan i den läkande senan, där högre nivåer var kopplade 
till sämre styrka. Vår undersökning fann de förhöjda halterna av proteinerna i 
blodet, något som antyder att det föreligger en generell förändring i förmågan att 
bryta ned proteiner hos dessa patienter. En sådan förändring skulle kunna vara 
genetisk. Denna studie öppnar vägen för fortsatta studier av betydelsen av 
systemiska faktorer för senskador.  
 
Vi har också undersökt hur metalloproteinashämmare påverkar läkningen av 
hälsenan. I ett experiment fann vi att en brett verkande hämmare som gavs till 
försöksdjur i dricksvattnet hämmade läkningen av hälsenan. Detta var den första 
studien som visade att metalloproteinashämmare påverkar senor. Vi visade sedan 
att en metalloproteinashämmare förbättrar infästningen av kirurgiska sytrådar i 
hälsenan. Denna effekt sågs både när läkemedlet gavs i drickvattnet och när vi 
tillförde det lokalt, fäst på sytrådens yta. Vi kunde i ett annat experiment bekräfta 
att lokal tillförsel av metalloproteinashämmare på sytråden också fungerade i en 
modell för grovtarmsläkning, där försöksdjur som fått läkemedlet hade starkare 
tarmskarv än gruppen som inte fått denna behandling.  
 
Kanske får vi i framtiden se kirurger använda sig av farmakologiska och 
diagnostiska vertyg baserade på kunskaper om metalloproteinaser.  

 


