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Badania nad możliwościami procesowania  
i klinicznego wykorzystywania indywidualnych, 
drukowanych 3D, wszczepów alloplastycznych 
na bazie polilaktydów (PLA)

Research on the possibilities of processing and 
clinical use of individual, 3D printed, alloplastic
implants based on polylactides (PLA)



NOWE TECHNOLOGIE 
W IMPLANTOLOGII

Wstęp

Proces starzenia się i przedwczesna utrata zębów powoduje po-
wstawanie defektów kostnych, niejednokrotnie dużych rozmiarów 
[6]. Stosowanych jest wiele technik mających na celu zachowanie 
lub rekonstrukcję optymalnej objętości i jakości tkanki kostnej [1,7], 
z których najczęściej są używane wszczepy tkanki kostnej lub mate-
riału kościozastępczego [7.8]. Wszczepy autogeniczne i allogenicz-
ne są wszczepami o właściwościach osteoindukcyjnych, z uwagi 
na zawartość białek morfogenetycznych kości (BMP). Wszystkie po-
zostałe rodzaje wszczepów są głównie osteokondukcyjne. Złotym 
standardem są wszczepy autogeniczne, jednak ich pozyskanie wią-
że się z koniecznością wytworzenia drugiego pola operacyjnego 
oraz ryzykiem dodatkowych powikłań i obciążeń dla pacjenta [1,8]. 
Z kolei wszczep allogeniczny z banku tkanek wymaga procesowa-
nia, sterylizacji radiacyjnej i stabilizowania w łożu kostnym biorcy. 
Nie wszyscy pacjenci wyrażają zgodę na wszczepy pochodzące od 
człowieka (żywego lub zmarłego). Obecnie bardzo popularnym 
materiałem są wszczepy z kości ksenogennej, najczęściej kości 
wołowej procesowanej przez odbiałczenie, dewitalizację i steryli-
zację radiacyjną [8]. To rozwiązanie ma jednak swoje minusy; kość 
ksenogenna (kenograft) po procesowaniu bio-technologicznym 

pozbawiona jest właściwości osteoindukcyjnych i działa wyłącz-
nie jako materiał osteokondukcyjny [8]. Dodatkowo ksenograft jest 
zwykle wszczepiany w formie granulatu, cechuje się słabą stabiliza-
cją, wymaga stosowania dodatkowych środków stabilizujących, na 
przykład błon zaporowych i pinów [1,8].
Dzięki rozwojowi techniki druku 3D pojawiła się możliwość produk-
cji stabilnego i dopasowanego do łoża kostnego spersonalizowa-
nego wszczepu do osteoaugmentacji [1,2,3,4]. Dzięki połączeniu 
dwóch metod: badania radiologicznego pacjenta, a także wykorzy-
stania programów do projektowania obiektów trójwymiarowych, 
możliwe jest bardzo precyzyjne wydrukowanie alloplastycznego 
rusztowania — wszczepu służącego do odbudowy wyrostka zę-
bodołowego, stabilnie przylegającego do ubytku [2,4,5]. Pojawia 
się nowa generacja preparatów kościozastępczych. Są to preparaty 
hybrydowe, przykładowo oparte o resorbowalny polilaktyd, któ-
ry może być wzbogacony w trakcie procesowania i wszczepiania 
przez czynniki wzrostowe w PRF. W Zakładzie Chirurgii Stomatolo-
gicznej WUM prowadzone są badania kliniczne w oparciu o indy-
widualizowane wszczepy wzbogacone PRF w technice wirowania 
tzw. „sticky bone”.

Streszczenie

W dobie szerokiej dostępności metod i preparatów ko-
ściozastępczych, proponowana metoda wykorzystuje 
wszczepy alloplastyczne z syntetycznie drukowanego 
polilaktydu. Trójwymiarowy obraz defektu kostnego 
jest przekształcany z obrazu CBCT do paramentów  
w drukarce 3D. Drukowany wszczep jest stabilizowany 
w defekcie tkanki kostnej. 

Abstract

In the age of wide availability of bone augmentation 
methods and substitutes, the proposed method uses 
alloplastic grafts made of synthetically printed poly-
lactide. The three-dimensional image of the bone de-
fect is transformed from the CBCT image to parame-
ters in a 3D printer. The printed graft is stabilized in 
the bone tissue.
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Cel pracy: Stworzenie algorytmu postępowania w indywiduali-
zowanej regeneracji tkanki kostnej w oparciu o wszczepy allo-
plastyczne z polilaktydu (glikopolilaktyd, PLGA, Lattice Services, 
Francja) wytworzone w technologii druku 3D na podstawie pro-
jekcji CBCT. Kliniczna i radiologiczna ocena dopasowania indywi-
dualnych wszczepów alloplastycznych z PLGA drukowanych 3D 
do łoża kostnego w warunkach badań na tkankach zwierzęcych.
 
Materiały i metody

1. Przygotowanie modeli testowych
Badania wykonane zostały na modelu zwierzęcym, świńskich 
szczękach i żuchwach (Sus domestica) wyciętych w warszaw-
skich zakładach mięsnych. W celu odtworzenia sytuacji klinicznej 
w testowanych obiektach wytworzono defekty kostne, usuwając 
zęby zarówno z wyrostka zębodołowego szczęki, jak i części zę-
bodołowej żuchwy. Łącznie usunięto 65 zębów z 15. preparatów 
świńskich.

2. Badanie radiologiczne
Pierwszym etapem w tworzeniu alloplastycznych wszczepów 
3D było wykonanie wolumetrycznego badania radiologicznego 
CBCT, na podstawie którego wykonane były modele 3D. Skany 
CBCT kości, wraz z defektami wykonano przy użyciu aparatu Gen-
dex CB-500. Pole obrazowania było wielkości 8.5 x 8.5 centyme-
trów. 

3. Wirtualne projektowanie wszczepów w technologii 3D
Drugim etapem procesu tworzenia wszczepów była obróbka  
i konwersja skanów CBCT do formatu STL. Umożliwia to impor-
towanie modelu 3D do programu służącego do jego obróbki  
i projektowania. Dostępnych jest wiele takich programów, zarów-
no komercyjnych, jak i open source. Dla celów tego badania sko-
rzystano z RadiAnt DICOM Viewer. Proces tworzenia modeli STL ze 
skanów CBCT był przygotowany przez klinicystę we współpracy 
z informatykiem. Pierwszym krokiem po uruchomieniu progra-
mu jest wczytanie folderu z obrazami w formacie DICOM oraz ich 
konwersja do formatu STL. Ważną czynnością jest usunięcie frag-
mentów wirtualnego modelu, które nie będą potrzebne w proce-
sie projektowania wszczepu. Ostatnim i najważniejszym etapem  
w tworzeniu modelu STL jest dostosowanie okna gęstości, w taki 
sposób, żeby tkanki miękkie nie interferowały z powierzchnią ko-
ści, z którą będzie kontaktować wszczep. Gęstość nie może być 
zbyt duża, ponieważ nie będzie widoczna odpowiednia ilość ko-
ści. Gęstość nie może być również zbyt mała, ponieważ program 
zinterpretuje tkanki miękkie jako kość i przyszły wszczep nie bę-
dzie właściwie przylegać do łoża oraz będą występowały proble-
my związane z jego stabilizacją. Może to również doprowadzić do 
błędów podczas procesu projektowania. Po wybraniu odpowied-
niego okna gęstości obrazowania, obraz 3D jest eksportowany do 
pliku STL, który gotowy jest do zaimportowania w programie do 
modelowania 3D Blender v.2.83, gdzie wirtualny wszczep może 
zostać zaprojektowany przy użyciu modelu STL jako formy. Na-
stępny krok polega na wytworzeniu bryły wszczepu, tak by przyle-
gała do wcześniej przygotowanego łoża. 

4. Procesowanie alloplastycznych wszczepów PLA w technolo-
gii druku 3D
Zaprojektowany wszczep należy zaimportować do slicera 3D — 
w naszym przypadku to Ultimaker Cura 4.9. Drukarka 3D typu 
FDM, której używaliśmy to Creality Ender 3 z dyszą 0,4mm oraz 
szklanym łożem pokrytym taśmą papierową dla lepszej adhezji. 
Jako materiału do druku 3D użyto polilaktydu (PLA) Spectrum Pre-
mium PLA 1.75mm Arctic White. Wirtualny obraz wszczepu musi 
być umiejscowiony na łożu drukarki, tak aby podpory nie miały 
bezpośredniej styczności ze ścianami zębodołu lub kością. Po 
wydrukowaniu wszczepu, przed stabilizacją w defekcie kostnym, 
podpory i platformy muszą zostać usunięte. 

5. Wprowadzenie alloplastycznego wszczepu PLA do defektu 
kostnego oraz kontrola stabilizacji wszczepu
Po wydrukowaniu wszczepu należy usytuować go w defekcie 
kostnym. Pierwszym krokiem działań klinicznych była preparacja 
płata śluzówkowo-okostnowego oraz jego chirurgiczne wydłuże-
nie, ponieważ wystający ponad poziom kości wszczep musi być 
szczelnie zaszyty płatem bez napięcia tkanek. Najważniejszym 
krokiem jest odpowiednie usytuowanie wydruku w wyrostku zę-
bodołowym. Trzeba upewnić się, że wszczep prawidłowo pasu-
je do defektu kostnego i został ustabilizowany w zaplanowanej 
pozycji. Należy przeprowadzić weryfikację klinicznej stabilizacji  
i retencji alloplastycznego wszczepu. W tym badaniu do oceny 
stabilizacji użyto aparatu Periotest. Za prawidłowe wartości uzna-
no od -1 do 10. Jeżeli nie uzyskano odpowiedniej stabilizacji, moż-
liwe było mechaniczne dopasowanie wszczepu z wykorzystaniem 
narzędzia rotacyjnego na mikrosilniku. Rekomenduje się szczelne 
zaszycie płata śluzówkowo-okostnowego nad wszczepem w celu 
właściwego gojenia rany, zgodnie ze standardami.

6. Wykonanie kontrolnego zdjęcia radiologicznego oraz jego 
analiza
Po wykonanym wszczepie modelom testowym powtórnie wyko-
nano badanie CBCT, w celu analizy skanu pod względem dopaso-
wania przestrzennego wszczepów do kości. 

 Ryc. 1 Wytworzony defect kostny

ryc. 1
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Wyniki

Wykonano 65 wszczepów alloplastycznych na 15 świńskich pre-
paratach. 61 wszczepów (93,9 %) umieszczono w miejscu bior-
czym zgodnie z planem, uzyskując pełną stabilizację w defekcie 
kostnym. 4 wszczepy (6,1%) wymagały niewielkiego wtórnego 
mechanicznego dopasowania wiertłem chirurgicznym ze wzglę-
du na obecność podcieni i brak pierwotnej możliwości wpro-
wadzenia wydruku w zaplanowane łoże. Stabilizację wszystkich 
wszczepów oceniono za pomocą urządzenia Periotest. Każdy 
wszczep zbadano trzykrotnie w różnych kierunkach, wyliczając 
średnią z trzech pomiarów. Po dokonaniu pomiaru wszystkich 
wszczepów wyliczono średnią z uzyskanych wyników. Uzyskana 
średnia wynosi 2,87. Najwyższy uzyskany wynik wyniósł 22 (po-
miar wykonany na wszczepie poddanym korekcie przed wszcze-
pieniem), a najniższy -1. 
Na wykonanych po zabiegu skanach CBCT widać dobre przy-
leganie wszczepu do wyrostka zębodołowego. Radiologicznie 
potwierdzono uzyskanie bezpośredniej styczności materiału PLA  
z najbardziej dokoronową powierzchnią defektu kostnego. 

 

 

 

Ryc. 2 Allografty bezpośrednio po wydrukowaniu 3D
Ryc. 3 Allografty po usunięciu wsporników i platform
Ryc. 4 Allografty przed implantacją

Ryc. 6 Płat śluzówkowo-okostnowy zaszyty nad wszczepiony-
mi allograftami
Ryc. 7 Porównanie ubytku przed i po implantacji wszczepu
Ryc. 8 Porównanie ubytku przed i po implantacji wszczepu
Ryc. 9 Porównanie ubytku przed i po implantacji wszczepu

Ryc. 5 Skala wartości Periotestu

ryc. 2

ryc. 3

ryc. 4

Periotest value range Interpretation
-8 to 0 Good osseointegration; the 

implant can be loaded
01 to 09 Clinical examination is re-

quired; loading of the implant 
might or might not be pos-
sible, depending on implant 
type and clinical situation

10 to 50 Osseointegration is insufficient. 
the implant cannot be loaded

ryc. 6

ryc. 7

ryc. 8

ryc. 9
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Na podstawie przeprowadzonych badań i analizy stwierdza się, iż:
1. Wszczepy o zbieżnym, nieskomplikowanym kształcie są ła-

twiejsze do wprowadzenia do defektu kostnego niż te o nie-
regularnym kształcie, z podcieniami. 

2. Konieczne jest opracowanie łoża kostnego, tak aby nie za-
wierało podcieni i wklęsłości, a wydrukowane indywidualne 
wszczepy kostne nie mogą zawierać artefaktów, które utrud-
niałyby wprowadzenie wszczepu.

3. Wszczepy o zbieżnym, prostym kształcie wykazują więk-
szą tendencję do mikroruchów w defekcie kostnym niż te  
o nieregularnym kształcie, co wymaga kompromisu podczas 
opracowania wszczepów przez operatora-badacza.

4. Wszczep 3D może być wprowadzany do łoża wraz z wpro-
wadzeniem osocza bogatopłytkowego lub innych materia-
łów, na przykład kwasu hialuronowego, co będzie przedmio-
tem kolejnych publikacji.

5. W większości przypadków po instalacji, drukowany wszczep 
był mocno osadzony w defekcie kostnym i nawet po przy-
łożeniu znaczącej siły nie wykazywał istotnej ruchomości. 
Stabilizacja oceniana Periotestem wykazała spójne wyniki 
statystyczne w odniesieniu do różnych objętości wprowa-
dzanych wszczepów.

6. Uzyskanie bezpośredniej styczności materiału PLA z defek-
tem kostnym, daje gwarancję odpowiedniego gojenia tkanki 
kostnej, tym samym stanowiąc mechaniczną barierę przed 
wnikaniem tkanek miękkich i potencjalnymi powikłaniami. 

Dyskusja

Metoda projektowania i wykonania alloplastycznego wszczepu 
jest stosunkowo prosta i przystępna, dodatkowo daje dobre rezul-
taty badawcze; istnieje możliwość wykonania zabiegu ekstrakcji 
zęba z jednoczasowym zastosowaniem wcześniej wykonanego 
wszczepu, celem ograniczenia resorpcji kości zębodołu. Zasto-
sowane materiały i narzędzia dzięki swojej powszechnej dostęp-
ności i budżetowości, mogą wzbogacić instrumentarium chirur-
ga stomatologicznego. Wirtualne projektowanie wszczepu jest 
obarczone błędem ludzkim, dlatego pierwsze próby procesowa-
nia wszczepu powinny być prowadzone we współpracy z infor-
matykiem. Pomiary stabilizacji wszczepów urządzeniem Periotest 
dają obiecujące wyniki. Alloplastyczne, resorbowalne, drukowane 
3D wszczepy rozszerzą możliwości kliniczne osteoaugumenta-
cji. Materiał alloplastyczny do wykonania wszczepu, cechujący 
się porowatością, która zapewni waskularyzację wszczepu, jego 
resorpcję i zastępowanie własną, tworzącą się kością.  Tego typu 
rusztowanie, może być wzbogacane czynnikami wzrostu i komór-
kami tkanki kostnej. 
Analizy wymaga również badanie cytotoksyczności wszczepów 
PLA drukowanych 3D w stosunku do komórek macierzystych/
osteogennych, zachowania się mikrobiomu patogenów perio-
dontologicznych/periomplantologicznych oraz interakcji z czyn-
nikami wzrostowymi w warunkach in vitro [9,10].
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