Rola biotechnologii
w zachowaniu estetyki implantologicznej
Long-term case studies using a Laser-Lok implant
Courtesy of Cary Shapoff, DDS (Fairfield, CT)
Restorations by Jeffrey A. Babushkin, DDS (Trumbull, CT)
Ongoing Study

Key words:
Implants, vertical bone loss, soft tissue managment

S³owa kluczowe:
implanty, pionowy zanik koœci, zarz¹dzanie tkankami miêkkimi

Abstract
Numerous published animal and human dental implant studies report crestal bone loss from the time of placement
of the healing abutment to various time periods after restoration. The bone loss can result in loss of interproximal
papilla and recession of crown margins. These two case reports demonstrate the long-term results that can be
obtained utilizing implants with the Laser-Lok microchannel collar design to preserve crestal bone and soft tissue
esthetics. Case 1 involved extraction, socket grafting, 6 month delayed implant placement and final restoration in 6
months. Case 2 involved extraction, immediate implant placement with simultaneous grafting and provisional
crown placement two months later.

D³ugoterminowe badania kliniczne z u¿yciem implantów Laser-Lok
Streszczenie
Licznie publikowane badania na zwierzêtach i ludziach dotycz¹ce implantów donosz¹, ¿e utrata koœci od czasu
implantacji i umieszczenia ³¹cznika, przebiega wieloetapowo i wykazuje znaczne zró¿nicowanie czasowe
w ró¿nych przypadkach. Utrata koœci mo¿e doprowadziæ do zaniku wewn¹trz proksymalnych brodawek
i ods³aniania siê granicy korony zêbów. Przedstawiony poni¿ej raport dwóch przypadków demonstruje
d³ugoterminowe rezultaty zachowania grzebienia koœci i estetyki tkanek miêkkich, które uzyskano po
zastosowaniu implantów posiadaj¹cych ko³nierz z mikrokana³ami Laser-Lock. Przypadek 1 dotyczy ekstrakcji,
p³atowego przeszczepienia, 6 miesiêcy póŸniej implantacja i koñcowa odbudowa. Przypadek 2 dotyczy ekstrakcji,
natychmiastowego obci¹¿enia z jednoczesnym przeszczepieniem i tymczasow¹ odbudow¹ protetyczn¹ po
2 miesi¹cach.

Wstêp
Najnowsza technologia Laser-Lok oparta zosta³a na
naukowych i udokumentowanych badaniami przypadkach.
Ponad 15 letnie badania in vitro na zwierzêtach i ludziach,
prowadzone na wiod¹cych uniwersytetach, doprowadzi³y
do zaprojektowania nowatorskiej powierzchni ko³nierza
implantów dentystycznych. Dziêki naukowym
poszukiwaniom, technologia Laser Lok jest wyj¹tkowym
rozwi¹zaniem zapewniaj¹cym fizyczne po³¹czenie,
w ustalonej dla implantu strefie, z otaczaj¹cymi j¹ tkankami
miêkkimi i koœci¹.
Mikrokana³y w powiêkszeniu 1000X widziane na mikroskopie elektronowym

Mikrokana³y Laser-Lok s¹ seri¹ precyzyjnie zaprojektowanych naciêæ o rozmiarach komórki, które wyryte s¹
komputerowo na ko³nierzu implantów. Jest to jedyna taka opatentowana powierzchnia w tym przemyœle,
u³atwiaj¹ca przymocowanie tkanki ³¹cznej jak równie¿ po³¹czenie i utrzymanie zarówno tkanki twardej jak
i miêkkiej.
Prace badawcze in vitro prowadzono w celu zrozumienia jak koœæ i komórki tkanek miêkkich reaguj¹ na ró¿nego
rodzaju powierzchnie geometryczne i oszacowanie jak specyficzna powierzchnia mikrogeometryczna wp³ywa na
grzebieñ koœci i biologiczn¹ rozpiêtoœæ tkanek wokó³ implantów.

Badania in vitro
Aktywnoœæ komórkowa by³a badana na ró¿nych rodzajach
powierzchni implantów; w tym g³adkich, szorstkich czy
specjalnie zaprojektowanych mikrogeometrycznych.
Mikrogeometryczne powierzchnie zosta³y zaprojektowane
w kilku powtarzaj¹cych siê wzorach i w ró¿nych rozmiarach.
Dziêki ró¿nym kszta³tom modelu komórkowego tkanek
otaczaj¹cych implant, zosta³y wyznaczone liniowe wy¿³obienia
wzoru na powierzchni implantów w zakresie od 8 do 12
mikronów, które okaza³y siê optymalne dla hamowania wzrostu
komórki, maksymalizuj¹c kontakt z nape³zaj¹cymi komórkami
zapewniaj¹c bezpoœredni¹ reakcjê tkanki.
Kolonie ludzkich komórek nab³onka oskrzelowego
w g³adkich i mikrokana³owych powierzchniach.

Potwierdzenie in vivo
Serie badañ na zwierzêtach (królikach i psowatych) by³y przeprowadzane zarówno na wszczepialnym modelu
komory (maj¹cym pomóc w ocenie reakcji biologicznej) jak i modelu dentystycznym by oszacowaæ ró¿nice
w reakcji tkanki na zmodyfikowan¹ mikrogeometriê w stosunku do innych powszechnie u¿ywanych powierzchni.
Badania te wykaza³y przewagê mikrokana³owego wzorca 8 do 12 mikronów, który pozwala na wiêksz¹ integracjê
tkanki miêkkiej, kontrolowany wzrost komórek, zwiêkszenie umocowania koœci oraz jej mniejszej utraty.

Dowody kliniczne
W celu okreœlenia czy implanty dentystyczne
wyprodukowane w technologii Laser-Lok daj¹
korzyœci pacjentom przeprowadzono seriê badañ.
W kontrolowanych centralnie badaniach,
przeprowadzonych przez Group for Implant
Research we W³oszech, udowodniono, ¿e po 37
miesi¹cach po zabiegu œrednia utrata koœci dla
implantów wykonanych w technologii Laser-Lok
wynosi³a zaledwie 0.59mm w porównaniu do
1.94mm w przypadku implantów wykonanych
w tradycyjnej technologii. Technologia Laser-Lok
formuje stabilne po³¹czenie implantów z tkank¹
powy¿ej grzebienia koœci.
Barwienie SEM ukazuje dowody na przyczep tkanki

Du¿e powiêkszenie ukazuje
wierzcho³kowy rozmiar
po³¹czenia nab³onka (czarna
strza³ka)

Wysoki stopieñ kontaktu
implant-koœæ

W innych badaniach i analizach histologicznych,
przeprowadzonych w skaningowym mikroskopie
elektronicznym (SEM) u ludzi ujawniono, ¿e Laser-Lok
mo¿e tworzyæ po³¹czenie tkanek, które wydaje siê byæ
instrumentalne w zachowaniu koœci wyrostka
zêbodo³owego i hamowania wierzcho³kowej migracji
nab³onka.
Sprawdzono przypadki gdzie dwa implanty Laser-Lok
i dwa implanty Nobel Replace Select zosta³y
wszczepione w przedniej czêœci szczêki u 15 pacjentów.
Tylko jeden z ka¿dego typu zosta³ obci¹¿ony a drugi
pozosta³ nieobci¹¿ony. Po dwunastu miesi¹cach utrata
koœci by³a znacz¹co mniejsza w przypadku Laser-Lok
bez wzglêdu czy implant by³ obci¹¿ony czy nie.

Przypadek 1

Z¹b 21 przed ekstrakcj¹

Ubytek koœci natychmiast po ekstrakcji

Przypadek 34-letniej kobiety. Resorpcja zewnêtrzna (CEJ) zêba 21 na poziomie granicy szkliwa i cementu. Po
przedstawieniu wszystkich dostêpnych metod leczenia pacjent podj¹³ decyzjê o ekstrakcji zêba i leczeniu
implantologicznym. Pomimo atraumatycznej ekstrakcji nie by³o mo¿liwoœci natychmiastowej implantacji
z zachowaniem akceptowalnego poziomu wstêpnej stabilizacji implantu. Koœæ zosta³a augmentowana przy
u¿yciu allogennego materia³u. Po 6 miesi¹cach od augmentacji wprowadzono implant z ko³nierzem posiadaj¹cym
mikrokana³y Laser-Lok. Korzeñ zêba 22 zosta³ przykryty przeszczepion¹ tkank¹ ³¹czn¹. 6 miesiêcy od
wprowadzenia implantu przeprowadzono kolejny etap leczenia. Implant zosta³ zaopatrzony w indywidualny
³¹cznik oraz koronê metalowo-ceramiczn¹.
Po 8 latach od odbudowy nie stwierdzono zaniku koœci wokó³ implantu (poni¿ej 0.5mm od po³¹czenia implantu
z ³¹cznikiem). Tkanki miêkkie przyzêbia pozostaj¹ stabilne i w pe³ni zdrowe.

Implant Laser-Lok w momencie
wprowadzenia

Zachowany poziom koœci po 8
latach od momentu obci¹¿enia
implantu

Estetyczna odbudowa na implancie Laser Lok po 8
latach od momentu obci¹¿enia

Przypadek 2

Z¹b 21 z przewlek³¹ infekcj¹

Ekstrakcja zêba 21 ujawnia kliniczne defekty

Estetyczna odbudowa po 4 latach od momentu implantacji

Wprowadzenie implantu
Laser-Lok

Zachowany poziom koœci po 4
latach od momentu obci¹¿enia
implantu

60-letnia kobieta z przewlek³ym stanem zapalnym potwierdzonym przez obecnoœæ przetoki w okolicy wierzcho³ka
korzenia zêba 21. Z¹b 21 by³ uprzednio leczony endodontycznie oraz przeprowadzony zosta³ zabieg resekcji
wierzcho³ka korzeniowego. Po przedstawieniu pacjentce dostêpnych mo¿liwoœci leczenia, podjêta zosta³a
decyzja o leczeniu implantologicznym. Ze wzglêdu na ograniczenia czasowe pacjentki, wykonano ekstrakcjê
z natychmiastow¹ augmentacj¹ i implantacj¹. U¿yto implantu z platform¹ 5mm o d³ugoœci 13mm z ko³nierzem
Laser-Lok. Implant obci¹¿ono tymczasow¹ koron¹ po 2 miesi¹cach.
Pacjentka przez 2 lata nie znajdowa³ pod ¿adn¹ opiek¹ stomatologiczn¹. Po tym czasie tymczasowa korona
zosta³a zast¹piona ostateczn¹ prac¹ protetyczn¹.
Zdjêcie RTG wykonane 4 lata po zabiegu pokazuje brak zaniku koœci (poni¿ej 0.5mm od po³¹czenia implantu
z ³¹cznikiem).

Wnioski
Powy¿sze dwa przypadki przedstawiaj¹ rezultaty zastosowania implantów z laserowymi mikronaciêciami Laser
Lok specjalnie zaprojektowanych w celu utrzymania koœci i estetyki tkanki miêkkiej dooko³a implantu. Oba
przypadki dotycz¹ implantacji i argumentacji demonstruj¹c jednoznaczne kliniczne i radiologiczne dowody na
stabilnoœæ koœci oraz zachowanie estetyki tkanek miêkkich w bliskiej granicznej okolicy ³¹cznika i implantu.
Tradycyjnie oczekiwane zanikanie koœci w okolicy ko³nierza i gwintu nie zosta³o zanotowane. 8 i 12 mikronowe
naciêcia Laser-Lok wykazuj¹ w³aœciwoœæ do utrzymywania koœci i zabezpieczaj¹ jej po³¹czenie z tkankami.
Wi¹zanie takie mo¿e zdefiniowaæ pojawienie siê nowego biologicznego implantu.
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Abstract
A tapered dental implant (Laser-Lok [LL] surface treatment) with a 2mm wide collar, that has been laser
micromachined in the lower 1.5mm to preferentially accomplish bone and connective tissue attachment while
inhibiting epithelial downgrowth, was evaluated in a prospective, controlled, multicenter clinical trial.

Kliniczna ocena wp³ywu laserowej mikrostruktury na tkankê miêkk¹
i przymocowanie koœci do implantu
Streszczenie
Test kliniczny sto¿kowego implantu zêbowego (LL) z ko³nierzem o wysokoœci 2mm. Ko³nierz zosta³ poddany
obróbce laserowej (technologia Laser-Lok) na odcinku 1,5mm od dolnego brzegu. Próba kliniczna wykaza³a, ¿e
specjalne opracowanie powierzchni ko³nierza zapewnia zahamowanie proliferacji tkanek miêkkich w g³¹b koœci
otaczaj¹cej implant. Dokonano oceny w odniesieniu do implantów kontrolnych (C) w przeprowadzonym teœcie
klinicznym.

Materia³y i metody: 15 pacjentom wszczepiono 20 par implantów (LL) i (C). Pomiary pooperacyjne wykonywane
by³y w terminach od 1 do 37 miesiêcy. Sto¿kowe implanty (LL) umieszczano w bezpoœrednim s¹siedztwie
implantów kontrolnych z ko³nierzem obrabianym maszynowo (C) o tym samym kszta³cie. Podczas zestawienia
pomiarów uwzglêdniono nastêpuj¹ce wartoœci: wskaŸnik krwawienia, wskaŸnik p³ytki nazêbnej, g³êbokoœæ
kieszonki, oraz pionowy zanik koœci.

Utrata wierzcho³ka koœci. Porównanie
dzia³ania Laser-Lok i implantu kontrolnego
w ci¹gu 37 miesiêcy. Punkty na wykresach
odpowiadaj¹ odchyleniu standardowemu;
p<0.005 po 5 miesi¹cach

Wyniki: Brak statystycznych ró¿nic zmierzonych dla poszczególnych indeksów dotycz¹cych krwawienia czy
p³ytki nazêbnej. Po 7 miesi¹cach od implantacji (p<0.001) dla wszystkich pomiarów stwierdzono, znacz¹ce
ró¿nice w g³êbokoœci kieszonek oraz zaniku koœci. W 37 miesi¹cu œrednia g³êbokoœæ kieszonek dla implantów (LL)
wynosi³a 2.30 mm a œrednia utrata wierzcho³ka koœci 0.99 mm. Œrednia wartoœæ g³êbokoœci kieszonki dzi¹s³owej
dla implantów kontrolnych (C) wynios³a 3.60 mm, œrednia utrata koœci wynios³a 1.94 mm.
Porównanie wyników dla ¿uchwy pokaza³o równie¿ wiêksze œrednie wartoœci pionowego zaniku koœci oraz
g³êbokoœci kieszonki dzi¹s³owej dla implantów grupy kontrolnej (C). Jednak wyniki te nie s¹ istotne statystycznie.

Laser-Lok (LL) i implant kontrolny (C)
w momencie zamocowania

Laser-Lok (LL) i implant kontrolny (C)
po 7 latach od przeprowadzenia zabiegu

Dyskusja i podsumowanie: Istotnymi ró¿nicami pomiêdzy zastosowaniem implantów LL i C s¹ wartoœci
g³êbokoœci kieszonek dzi¹s³owych oraz stabilizacja tkanek miêkkich nad górnym brzegiem koœci. Pionowy zanik
koœci dla implantów (LL) jest ograniczony do 0.59 mm; w przypadku implantów grupy kontrolnej (C) wynosi³ 1.94
mm. Wartoœci wskaŸnika p³ytki nazêbnej oraz wskaŸnika krwawienia dla obu grup (LL oraz C) s¹ porównywalne.
Wa¿na, nieistotna statystycznie uwaga dotyczy zaniku pionowego koœci dla implantów (LL), który okaza³ siê
znacznie mniejszy w szczêce ni¿ w ¿uchwie.
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