
 

Storleken har betydelse, även vid benbildning. 
Signe Gry Hulsart 

 
Det är inte bara i Hollywood som begreppet size-zero är vedertaget. Mina studier vid Uppsala 
Universitet påvisar att hydroxyapatitpartiklar i nanostorlek är att föredra vid nybenbildning med 
hjälp hydrogel och tillväxtsfaktor för ben.  

På avdelningen för polymerkemi vid Uppsala Universitet bedrivs forskning som innefattar 
utveckling av polymera material som kan användas inom regenerativ medicin. Genom ett 
samarbete mellan forskarna i gruppen har en vävnadsvänlig vattenbaserad gel av modifierad 
hyaluronsyra och polyvinylalkohol utvecklats. Tidigare studier har visat unika möjligheter att 
inducera tillväxt av ny benvävnad i bland annat minigris och råtta genom att tillsätta 
tillväxtfaktorer för benbildning och kalciumfosfater som påminner om naturligt benmineral, både 
avseende benbildning i muskel och återbildning av ben i icke självläkande defekter. Dessa studier 
har även har gett indikationer på att kalciumfosfat har en viktig betydelse för bentätheten och 
tillväxten av den nybildade benvävnaden. Eftersom det finns en rad material av biokeramiska 
kalciumfosfater så är det viktigt att förstå vilka egenskaper hos dessa substanser som är kritiska 
för ny benbildning och beninväxt. Därför valde jag att jämföra förmågan av benbildning i muskel 
i olika grupper av materialkombinationer. Betydelsens av kalciumfosfatens utseende undersöktes 
genom att använda olika kristallstrukturer av kalciumfosfat såsom β-trikalciumfosfat och 
hydroxyapatit, samt olika partikelstorlekar (mikrometer eller nanometer) och kroppsliknande 
hydroxyapatit. Materialkombinationerna injicerades i lårmuskel på råtta som avlivades efter fyra 
veckor. Vävnadsproverna analyserades med avseende på bentäthet, volym och mineralhalt med 
hjälp av periferaldatatomografi. 

Resultatet påvisade en signifikant högre bentäthet i gruppen med hydroxyapatit i nanostorlek. 
Gruppen med hydroxyapatitpartiklar som var likt kroppseget benmineral hade en högre bentäthet. 
Kontrollgruppen med bara hydrogel och tillväxtfaktor för ben hade en lägre benvolym än 
grupperna med kalciumfosfatkombinationer. Detta visar att kalciumfosfat har en positiv inverkan 
på benbildning med hänsyn till bentäthet, benvolym och benmineralhalt.  

Resultaten kommer vara användbara i framtiden för att utveckla optimala material för reparation 
av svårläkta och komplicerade benskador. 
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