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1. WSTĘP  
 
 Problem częściowego lub całkowitego bezzębia dotyka każdego człowieka. Dzięki 
zastosowaniu implantów możliwe jest prawidłowe odtworzenie funkcji żucia pokarmu, 
wyglądu estetycznego oraz artykulacji dźwięków [1].  
Do głównych czynników mających wpływ na bezpośrednie połączenie strukturalne 
i funkcjonalne kości z powierzchnią implantu stomatologicznego zalicza się przede wszystkim 
rodzaj warstwy wierzchniej wszczepu śródkostnego [2]. Producenci chcąc zwielokrotnić 
popyt na swoje produkty, poddają powierzchnie implantów specjalnym zabiegom 
zwiększającym trwałość połączenia implant-kość. Głównym celem tych zabiegów jest 
utworzenie porowatej struktury, umożliwiającej szybkie przerastanie tkanki kostnej w głąb 
porów [3]. Niestety, w niektórych przypadkach pomimo rozpoczętego procesu 
osteointegracji, implant zostaje usunięty z organizmu [4]. 
 
 
2. MATERIAŁ I METODYKA BADAŃ 
 

W badaniach wykorzystano implant stomatologiczny firmy Straumann, który 
charakteryzował się powierzchnią typu SLA. (Rys. 1). Wszczep śródkostny przeznaczony do 
obserwacji uzyskano od pacjenta po sześciu miesiącach przebywania w tkankach kostnych 
układu stomatognatycznego. 

 
Rys. 1. Proces obróbki powierzchni S.L.A. [5] 
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2.1. Badanie SEM powierzchni implantu stomatologicznego 
 

Badanie SEM powierzchni implantu stomatologicznego przeprowadzono w mikroskopie 
skaningowym firmy ZEISS SUPRA 35 wyposażonym w detektor SE. W związku 
z występowaniem tkanki kostnej na powierzchni wszczepu śródkostnego (Rys. 2) 
(powodującej brak przewodności), próbkę poddano procesowi napylenia warstwą złota 
z wykorzystaniem napylarki firmy Bal-Tec Capovani Brothers Inc.  

 

 
 

Rys. 2. a) Powierzchnia S.L.A.; Obraz SEM powierzchni gwintu wszczepu śródkostnego b) 100 x,  
c) 1000 x, d) 5000 x 

 
 

3. PODSUMOWANIE 
 

Przeprowadzone obserwacje z wykorzystaniem mikroskopu skaningowego umożliwiły 
dokonanie dokładnej oceny powierzchni gwintu wszczepu śródkostnego. Potwierdzono 
występowanie tkanki kostnej, świadczącej o rozpoczętym procesie osteointegracji kości 
z implantem (tkanka kostna wrastała w porowatą strukturę implantu i zapewniała jego 
stabilność w zębodole). Nie zaobserwowano jednak śladów użytkowych na powierzchni 
implantu w postaci uszkodzeń mechanicznych, mogących świadczyć o nieprawidłowym 
dobrze materiału. 

Wpływ na nieudany proces osteointegracji wszczepu śródkostnego z kością miała 
najprawdopodobniej aktywność życiowa pacjenta (styl życia, cechy osobnicze i rodzaj 
schorzenia), jakość zaimplantowania oraz uzyskana stabilność biomechaniczna implant-kość 
wpływająca w znacznym stopniu na jego pooperacyjną eksploatację. 
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