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Streszczenie

Nowy, syntetyczny, alloplastyczny materiał do aug-
mentacji EthOss, który łączy w sobie beta-fosforan 
trójwapniowy (BTcP) i siarczan wapnia (CS), wykazał 
zarówno klinicznie, jak i w badaniach naukowych, że 
zwiększa regenerację tkanek twardych gospodarza. Ze 
względu na swoją stabilność, materiał ten umożliwia 
rezygnację z konieczności stosowania błony kolageno-
wej. EthOss umożliwia zatem wykorzystanie okostnej, 
bez blokowania jej do dalszej regeneracji uszkodzo-
nego miejsca przez samego gospodarza. W rezultacie 
obserwujemy nie tylko szybsze gojenie, ale również 
obecność tylko zregenerowanej własnej kości gospo-
darza, która podlega przemianie w zdrową kość i za-
pewnia długotrwałą stabilność.

Abstract

A new synthetic, alloplast graft material, EthOss 
which combines Beta-tricalcium Phosphate ( BTcP) 
and Calcium Sulphate (CS), has been shown both clin-
ically and scientifically to up-regulate host hard tissue 
regeneration. Due to its stability, this material enables 
the dispensing of the need to use a Collagen Mem-
brane. EthOss thus allows the use of the periosteum, 
uninhibited, to further enhance host regeneration of 
a defect site. As a result, we see not only faster heal-
ing but also only host regenerated bone remaining for 
healthy bone to turn over and ensure long term sta-
bility.
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Opis przypadku

Pacjentka: 63-letnia kobieta, z kontrolowaną cukrzycą, w przeszło-
ści paląca - zgłosiła się ze skierowaniem w celu odbudowy zęba 
21 (górny lewy siekacz przyśrodkowy) przy pomocy implantu. Ząb 
ten miał zmianę perio-endo z nadmiernym wyrznięciem i znaczną 
utratę tkanek twardych i miękkich (ryc. 1 i 2). 

Sytuacja została omówiona z pacjentką, która jako wegetarianka 
była zachwycona faktem, że w jej przypadku nie będą stosowa-
ne żadne produkty pochodzenia zwierzęcego, a jedynie produkt, 
który zmieni się w jej własną kość.
Tydzień później, po wykonaniu ruchomego uzupełnienia prote-
tycznego, ząb został łatwo usunięty przy użyciu kleszczy (ryc. 3),

a miejsce po nim oczyszczone przy użyciu kirety ręcznej (ryc. 4).

Następnie na obszar nałożono żel Blue M, a pacjent otrzymał 
tubkę do aplikacji kilka razy dziennie przez kilka następnych dni. 
W tym przypadku, ze względu na ekstremalny niedobór tkanek 
miękkich, okres gojenia został wydłużony do 5 tygodni (zwykle 
3-4 tygodnie), aby zapewnić dobre gojenie tkanek miękkich. Taki 
zabieg znosi potrzebę powtórnego przeszczepu tkanek miękkich, 
a minimalna interwencja chirurgiczna jest zawsze optymalnym 
podejściem (ryc. 5 i 6).

 

 

 
Ryc. 1 Przed utratą tkanek twardych i miękkich
Ryc. 2 Perio-endo, protruzja i ekstruzja

Ryc. 3 Ekstrakcja za pomocą kleszczy

Ryc. 4 Oczyszczenie miejsca zabiegu przy pomocy narzędzia 
ręcznego

ryc. 2

ryc. 1
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Pacjentka zgłosiła się następnie na zabieg wprowadzenia implan-
tu, gdzie płat oszczędzający brodawki został odwarstwiony przy 
użyciu raspatora Busera, niestety przy górnym lewym siekaczu 
bocznym została pozostawiona niewystarczająca ilość tkanki, co 
spowodowało problem (ryc. 7). 

Miejsce to zostało następnie oczyszczone z tkanki ziarninowej 
przy użyciu wiertła do degranulacji (ryc. 8). 

Ważne jest, aby uzyskać czystą, krwawiącą kość, celem zapewnie-
nia optymalnego sukcesu (ryc. 9) 

przed przygotowaniem łoża dla implantu, gdzie kąt i pozycja zo-
stały sprawdzone przy użyciu znacznika (ryc. 10). 

 

 

 

 

Ryc. 5 Gojenie pacjenta przez 5 tygodni
Ryc. 6 Niech sam gospodarz nam pomoże 

Ryc. 7 Nawet po oczyszczeniu ważne jest usunięcie cienkiej 
blaszki zbitej zębodołu 

Ryc. 8 Cienka blaszka zbitej zębodołu usunięta przy pomocy 
wiertła do degranulacji  

Ryc. 9 Oczyszczone miejsce zabiegu

ryc. 5

ryc. 6
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Implant Paltop o wymiarach 3,75 na 11 mm (Paltop Implants, Ce-
sarea, Izrael) został umieszczony na właściwej głębokości (ryc. 11).

Miejsce ubytku zostało następnie zaaugmentowane cząsteczka-
mi EthOss (EthOss Regeneration Ltd, Silsden , UK) po zmieszaniu 
materiału zgodnie z instrukcją producenta z solą fizjologiczną, co 
spowodowało, że faza CS stała się hemihydratem. Następnie su-
chym jałowym gazikiem uciskano miejsce augmentacji, usuwając 
nadmiar soli fizjologicznej i przekształcając CS w dihydrat, który 
jest utwardzony i przez to stabilny (ryc. 12). 

Po 5 minutach miejsce augmentacji zostało zamknięte szwami 
PTFE (Coreflon, Poznań, Polska), zaczynając od obszaru brodawek 
(ryc. 13-15).  

 

 

 

Ryc. 10 Pin pomiarowy do sprawdzenia kąta 

Ryc. 11 Wprowadzenie implantu Paltop 3,75 mm 

Ryc. 12 Wprowadzenie na prawidłową głębokość 

Ryc. 13 Umieszczony EthOss i "utwardzony" za pomocą ste-
rylnego gazika
Ryc. 14 Zszyty najpierw obszar brodawek szczelnie za pomocą 
PTFE

ryc. 13

ryc. 14
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Tutaj widać, że po stronie podniebiennej jest teraz mały otwar-
ty obszar, który wymaga tylko jednego luźnego szwu, a więc bez 
naprężeń. Pozostaje 2-3-milimetrowa przestrzeń, która zagoi się 
dzięki gojeniu przez ziarninowanie. Dzięki temu rogowaciejąca 
tkanka przesuwa się w kierunku policzkowym, co wyklucza ko-
nieczność późniejszego przeszczepu korekcyjnego dziąsła.
Szwy zostały zdjęte po 5 dniach od zabiegu i widać wyraźnie go-
jenie się przez ziarninowanie, jak również gojenie przy siekaczu 
bocznym, gdzie cięcie chirurgiczne było suboptymalne 
(ryc. 16 i 17). 

Dziewięć tygodni po pierwszym zabiegu wykonano małe nacię-
cie i założono na tydzień standardową czapeczkę gojącą (ryc. 18). 

Następnie pobrano wyciski pod koronę zarówno na zębie 11, jak 
i pod koronę na implancie w miejscu 21, stosując transfery wyci-
skowe typu pick-up w technice łyżki otwartej na implancie.
Tydzień później przypadek został obciążony (ryc. 19) na koronach 
cementowanych. 

Po 4 miesiącach obserwacji miejsce to było stabilne, z dobrze zre-
generowanymi tkankami twardymi i miękkimi (ryc. 20). 

 
 

 

 
 

Ryc. 15 Pozostawiony obszar od strony podniebiennej otwarty 
z 1 luźnym szwem 

Ryc. 18 Małe nacięcie i założenie standardowej czapeczki go-
jącej 

Ryc. 19 Po tygodniu widać tkankę miękką przed dopasowa-
niem 

Ryc. 20 Obciążenie po 4 miesiącach, korona i korona na im-
plancieRyc. 16 5 dni gojenia, proszę zauważyć gojenie przy siekaczu 

bocznym 
Ryc. 17 5 dni gojenia, proszę zauważyć gojenie przy siekaczu 
bocznym i podniebiennie, gojenie przez ziarninowanie

ryc. 16

ryc. 17
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Regeneracja tkanek twardych była widoczna również na zdjęciu 
radiologicznym (ryc. 21). 

Tkanki dawały obraz stabilnych i ulegały dalszej poprawie po roku 
od obciążenia (ryc. 22), 

a zdjęcie radiologiczne ponownie wykazało poprawę stopnia cie-
niowania dzięki funkcjonalnemu przemodelowaniu (ryc. 23).

Pacjentka została poddana zabiegowi wszczepienia kolejnego 
implantu, w żuchwie, po 4 latach od obciążenia. Miejsce wszcze-
pienia implantu okazało się bardzo stabilne, a w badaniu klinicz-
nym (ryc. 24) i radiologicznym (ryc. 25) 

 

 

 

 

Ryc. 21 Obciążenie po 4 miesiącach, nowa kość w obszarze 
przyszyjkowym 

Ryc. 22 Obciążenie po 1 roku, tkanki dojrzały 

Ryc. 23 Obciążenie po 1 roku, dojrzewanie kości w funkcji

Ryc. 24 Obciążenie po 4 latach, tkanki dojrzałe jeszcze bardziej 
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Pacjentka jest usatysfakcjonowana, a długoterminowa stabilność 
tkanek została zapewniona. Pacjentka została skierowana do swo-
jego lekarza dentysty w celu wykonania uzupełnień po stronie 
wargowej na zębach 12, 22 i 23 oraz uzyskania porady dotyczącej 
higieny jamy ustnej i diety.

Dyskusja

W ciągu ostatnich 20 lat prowadzono coraz więcej badań z uży-
ciem BTcP, ponieważ jest on postrzegany jako najbardziej ekscy-
tujący materiał w regeneracji kości [1]. Wiele nowych koncepcji 
było opracowywanych i omawianych [2] przez autora i innych,  
w celu optymalizacji wyników klinicznych. Tutaj jest to miesza-
nina dwóch materiałów o potencjale osteoindukcyjnym, oba są 
wykorzystywane w regeneracji kości od długiego czasu. BTcP jest 
używany od ponad 50 lat, a CS został po raz pierwszy użyty przez 
Dressmana ponad 120 lat temu, jednak to połączenie obu mate-
riałów wydaje się mieć znaczącą zdolność do zwiększenia zdol-
ności regeneracyjnych kości gospodarza, ocenianą przy pomocy 
markera osteoprotegeryny [7]. To poprawione gojenie gospoda-
rza wykazuje histologicznie ponad 50% nowej kości gospodarza 
po 12 tygodniach i tylko 10-12% pozostałości materiału augmen-
tacyjnego w tym czasie [5 i 6]. 
Korzyści z mieszania CS z BTcP to nie tylko stabilność i funkcja 
barierowa, którą nadaje biomateriałowi, umożliwiając jego uży-
cie bez błony zaporowej, ale także lepsza biokompatybilność  
i właściwości bakteriostatyczne. Kolejną ważną korzyścią jest to, że 
ulega on resorpcji w ciągu 3-4 tygodni, co stwarza przestrzeń dla 
wrastania nowych naczyń i lepszej angiogenezy, jak również do-
starcza składników odżywczych dla regeneracji.
Właściwości materiału umożliwiające rezygnację z użycia trady-
cyjnej błony kolagenowej nie tylko zapewniają nieograniczony 
dopływ krwi z okostnej do miejsca gojenia (może to stanowić 
ponad 90% unaczynienia), ale również brak przeszkód w indukcji 
czynników pochodzących z komórek zrębu. Te BMP są niezbędne 

zaobserwowano dalszą poprawę stanu kości i tkanek miękkich. 
Dentysta prowadzący wykonał odbudowę kompozytową na sie-
kaczu bocznym, który ponownie wykazywał oznaki próchnicy 
(ryc. 26).

Patrząc na zdjęcia sprzed zabiegu i porównując z obciążoną przez 
4 lata pracą można zauważyć, że w tym trudnym przypadku uzy-
skano zadowalający efekt długoterminowy (ryc. 27-28). 

 

 

 

Ryc. 25 Obciążenie po 4 latach, poprawa kości w wymiarze 
pionowym

Ryc. 27 Przed i po 4 latach obciążenia, stabilnie
Ryc. 28 Przed i po 4 latach obciążenia, stabilnie

Ryc. 26 Obciążenie po 4 latach, tkanki dojrzałe jeszcze bardziej

ryc. 27

ryc. 28
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do przyciągania komórek mezenchymalnych do miejsca gojenia, 
które następnie mogą różnicować się w osteoblasty w celu rege-
neracji kości. 
Jednoczesne umieszczenie implantu skutkuje również zwiększo-
nym metabolizmem tkanki twardej gospodarza, jak wynika z ba-
dań przeprowadzonych przez Sasaki et al. (Jomi 2013), a badania 
te pokazują również, że wcześniejsze obciążenie ma podobny 
efekt. Dlatego też obciążamy pracę po 10 tygodniach od wszcze-
pienia implantu i augmentacji, co zostało przedstawione w tym 
przypadku i w badaniach [4].
Ponieważ kość jest żywą tkanką, ważne jest, aby materiał w pełni 
przemienił się w kość gospodarza w celu zapewnienia długotrwa-
łego zdrowia i jest to kluczowa korzyść ze strony BTcP, jak widać 
w ponad 300 pracach [1 i 3]. Z funkcjonującym implantem nowa 

kość gospodarza pozostanie stabilna i utrzyma objętość tkanki 
zgodnie z prawem Juliusa Wolffa (1892). Inną kluczową korzyścią 
ze zwiększonej objętości nowej kości gospodarza jest odpowia-
dająca jej poprawiona rogowaciejąca tkanka miękka. Ta tkanka 
jest również przytwierdzona ze względu na obecność tylko zdro-
wej zregenerowanej kości gospodarza bez pozostałości materiału 
obcego. Prowadzi to do odpowiedniego przyczepu włókien, któ-
ry może wystąpić tylko przy odpowiedniej ilości kości, a ta musi 
mieć grubość 1,5 - 2 mm, jak stwierdził Buser. Ten protokół po-
prawionego gojenia wykorzystuje zdolność samego gospodarza 
do gojenia, współpracując z nim, a nie utrudniając procesu.  Jest 
to wartościowe dla pacjenta, jak również dla jego procesów bio-
logicznych i sprawia, że zgoda pacjenta na zabieg staje się mniej 
skomplikowana.
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