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Zapobiegają periimplantitis

Powłoka hialuronowa przyspiesza gojenie

Oglądaj na www.implanty-pacjent.pl

%

parallel
HYBRID

*implant został zaprojektowany tak, aby ‘produkował’ jak najwięcej odłamków kostnych między gwintami – ponieważ
Simion i wsp. wykazali w porównawczych badaniach histologicznych implantów maszynowych i szorstkich, że ilość
nowej kości - BIC (Bone-to-Implant-Contact) nie zależy od rodzaju powierzchni a od obecności odłamków kostnych
w jej sąsiedztwie Early Bone Formation Adjacent to Oxidized and Machined Implant Surfaces: A Histologic Study Authors:
Simion, Massimo / Benigni, Marco / Hezaimi, Khalid Al / Kim, David M. Int J Periodontics Restorative Dent 35 (2015), No. 1
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Tarnow* - Berglundh* - Simion* - Schwarz*

Najczęściej Zadawane Pytania:

Już 25 lat temu Dennis Tarnow przedstawił prototyp implantu hybrydowego z górną połową
o maszynowej powierzchni by zminimalizować śródkostne tworzenie biofilmu bakteryjnego,
gdy powierzchnia implantu ulegnie odsłonięciu. Potwierdziły to badania Torda Berglundha
(zdjęcia poniżej).

Jak długo implanty hybrydowe IRES są ‘na rynku’?
Powierzchnia górna implantu, przylegająca do tkanek miękkich, została zastosowana po raz pierwszy
w implantach Brånemark System i jest stosowana w praktyce klinicznej od ponad 50 lat. Jest to najbardziej
naukowo udokumentowany i opisany typ powierzchni implantu. Powierzchnia w dolnej części implantu,
w stronę wierzchołka, jest opracowana w sposób znany wielu producentom. Implant w tej części jest
piaskowany a następnie trawiony. Ten typ powierzchni nosi nazwę SLA (Sandblasted and acid-etched)
i został zastosowany po raz pierwszy przez firmę Straumann w 1997 roku. O ile typy powierzchni
implantów często pozostają przez długie lata niezmienne, kształty, sposoby ich gwintowania, połączenia
z łącznikami protetycznymi, podlegają licznym modyfikacjom i ewolucji wraz z rozwojem nowoczesnej
implantologii.

* publikacje naukowe dostępne
na stronie OSIS www.osis.org.pl

Powierzchnia maszynowa implantów - pojedyncze bakterie, niewielkie skupiska

Powierzchnia szorstka wytrawiana - płytka bakteryjna
30x

1000x

5000x

10000x

Powierzchnia szorstka oksydowana, porowata - biofilm bakteryjny

500x

30x

500x

1000x

5000x

10000x

20000x

10000x
5000x

Analiza publikacji wykazuje znacznie mniejszy odsetek niepowodzeń późnych implantów
maszynowych. Ochronną rolę powierzchni maszynowej potwierdzają publikacje Franka
Schwarza, gdzie przywrócenie implantom szorstkim powierzchni maszynowej (poprzez tzw.
implantoplastykę) hamuje proces periimplantitis w ok. 80% przypadków. Postulat Tarnowa
został zrealizowany we współczesnych oryginalnych implantach hybrydowych IRES.
Więcej na temat wyników badań na stronie Ogólnopolskiego Towarzystwa
Implantologicznego OSIS www.osis.org.pl

Dlaczego powierzchnia maszynowa ma chronić przed zanikiem kości czyli periimplantitis?
Ponieważ powierzchnia maszynowa nie sprzyja namnażaniu się bakterii. Choć najczęściej odsłonięcie
się implantu nie jest spowodowane bakteriami (T. Albrektsson) to właśnie bakterie osadzają się na tej
powierzchni odsłoniętej i w zależności od powierzchni mogą pozostawać ‘pod kontrolą’ nie wyrządzając
wielkiej szkody (powierzchnia maszynowa) lub jeśli warunki są sprzyjające a powierzchnia szorstka
(np. SLA) czy porowata (oxydowana TiUnite) tworzyć agresywny biofilm i powodować postępujący zanik
kości.
Czym spowodowane jest odsłonięcie się implantu czyli - periimplantitis?
Najczęściej niebakteryjnym zachwianiem równowagi biologicznej tkanek wokół implantu
Osseointegracja to dynamiczne ekwilibrium (T. Albrektsson), równowaga pomiędzy współistniejącymi
zjawiskami osteogenezy i osteolizy. Bakterie zwykle dołączają wtórnie tj, kiedy powierzchnia implantu
jest odsłonieta i sprzyja osadzaniu i namnażaniu.
Czy powierzchnia maszynowa implantu integruje z kością?
Oczywiście TAK ! przecież pierwsze implanty (Branemarka) były maszynowe. Powierzchnie szorstkie
zostały wprowadzone później (SLA w 1997 r.).
Co daje powłoka kwasu hialuronowego ?
Jest on powszechnie stosowany od lat w zabiegach kosmetycznych (twarzy) dając korzystne rezultaty.
Powłoka kowalentna kwasu hialuronowego na implantach IRES daje im większą hydrofilność (i za tym
chłonność czynników wzrostu) w czasie gojenia. W badaniach na zwierzętach laboratoryjnych taka
powłoka powodowała ok 2,5 razy więcej kości (BIC) w kontakcie z implantem w pierwszych tygodniach
gojenia.

IMPLANTY MASZYNOWE I IMPLANTY SZORSTKIE PO KILKU LATACH
Dwa Implanty skrajne o powierzchni MASZYNOWEJ i jeden Implant środkowy o powierzchni SZORSTKIEJ
wszczepione w tym samym czasie. Zdjęcie rentgenowskie po 6 latach przedstawia duży zanik kości tylko
wokół implantu szorstkiego. Zdjęcie z dokumentacji Prof. Massimo Simiona.
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