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POWIERZCHNIA IMPLANTÓW ICX 



Analiza topografii powierzchni

Wstęp

Długotrwały sukces terapii implantologicznej zależy od wielu 

czynników. Oprócz indywidualnej historii schorzenia pacjenta, 

techniki przygotowania kości i obchodzenia się z tkanką po-

dczas implantacji, do istotnych czynników zalicza się jakość, 

szczelność i fizjologię łoża kostnego. Poza tym bardzo ważną rolę 

odgrywają warunki panujące na powierzchni ciała stykającej się 

z powierzchnią implantu, jak również właściwości chemiczno-

fizyczne i morfologiczne danej powierzchni [1, 2]. Wennerberg i 

Albrektsson [2] udowodnili, że implanty z gładką (Sa < 0,5 µm) i 

lekko szorstką powierzchnią (Sa = 0,5–1 µm) charakteryzują się 

gorszą osteointegracją niż implanty z umiarkowanie szorstkimi (Sa 

= 1–2 µm) i szorstkimi powierzchniami (Sa > 2 µm) [3].

Aby przyspieszyć osteointegrację implantu i równocześnie proces 

gojenia, powiększa się i szorstkuje powierzchnię implantu ICX 

poprzez mechaniczną i termo-chemiczną obróbkę. W tym celu 

 piaskuje się najpierw tytanową powierzchnię korundem. Potem 

implanty zostają poddane specjalnemu termochemicznemu 

procesowi, tj. silnej kąpieli kwasowej. Wypiaskowana 

i wytrawiona w taki sposób kwasem powierzchnia została już 

dokładnie opisana w literaturze fachowej [4]. Bezpośrednia analiza 

porównawcza różnych powierzchni implantów tej samej geomet-

rii potwierdza przewagę piaskowanych i termicznie wytrawionych 

kwasem powierzchni w porównaniu do innych umiarkowanie 

szorstkich powierzchni [5-6]. Tak powstała trójwymiarowa, mikro-

strukturyzowana powierzchnia stwarza idealne warunki fizyczne, 

chemiczne i biologiczne dla przyrostu tworzących się komórek 

kości. Poza tym wspiera rozwój kości i sprzyja wyraźnie szybsze-

mu i stabilniejszemu gojeniu się po wszczepieniu implantów w 

szczęce [1-2]. 

Aby zapewnić możliwie niezmienną jakość powierzchni implantów ICX, 

topografia i szorstkość powierzchni są regularnie ana- lizowane. 

Chemiczna czystość próbek jest sprawdzana spektroskopią 

fotoelektronową z promieniowaniem rentgenowskim (energy dispersing 

x-ray spectroscopy) zarówno poza firmą, tj. w akredytowanym laborato-

rium (np. Nano Anlytics GmbH, Hirschberg, Niemcy) oraz wewnątrz firmy 

przez pracowników działu zapewnienia jakości.

(Quantax Bruker, Esprit Software 1.9, Karlsruhe, Niemcy). Topografia 

implantu jest badana pod względem jej jakości w rastrowym mikroskopie 

elektronowym (rastrowy mikroskop elektronowy REM, Zeiss, Jena, Niemcy) 

i mierzona ilościowo przez optyczną profilometrię (przeprowadzoną przez 

NanoFocus AG, 46123 Oberhausen, Niemcy). 

Rys. 2. Podgląd REM wypiaskowanej i wytrawionej kwasem powierzchni ICX-templant (Zeiss), powiększenie 3000x, Mikroskop Zeiss. W czasie 

produkcji powierzchni ICX® na tytanowej powierzchni tworzą się zlepieńce (lewa strona), co jest rezultatem gruboziarnistego piaskowania. 

(Wykonane przez dypl. biol. Line Goege, Dernau, Niemcy, 2014). 

 

Rys. 1. Pracownicy (dypl. biol. L. Goege, Dernau i certyfikowany technik 
maszynowy J. Ockenfeis, Dernau) centrum badań medentis medical 
„medentis mediacal evidence centers” (w skrócie: m2ec) pracują w 
międzydyscyplinarnych zespołach naukowych  nad najnowszymi pro-
jektami z zastosowaniem najnowocześniejszych technologii takich jak 
np.  rastrowy mikroskop elektronowy Zeiss (Zeiss, Jena, Niemcy). (Źródło: 
medentis, Dernau, Niemcy 2014).
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Rastrowy mikroskop elektronowy

Analizę jakościową mikrostruktury powierzchni implantów przep-

rowadza się w rastrowym mikroskopie elektronowym za pomocą 

oprogramowania Alicona Imaging Software (Graz, Austria). Topografię 

powierzchni analizuje się poprzez optyczną profilometrię pod kątem 

znormalizowanych parametrów. Zasada pomiaru tej metody bazuje 

na normie ISO 25178 i zapewnia nie tylko pomiary liniowe, ale również 

pomiary oparte na powierzchniach. Dzięki trójwymiarowym pomi-

arom, jakie mogą być przeprowadzane np. za pomocą systemu µsurf 

(Nanofocus, Oberhausen, Niemcy), współzależność między topografią 

implantu a jego zachowaniem w ciele można określić dokładniej 

– przede wszystkim wartościami liczbowymi. W implantach ICX-

templant mierzy się również m. in. skok gwintu, aby móc zapewnić 

dokładność i zachowanie tolerancji formy. Odstępstwa od wzorca 

zostają w ten sposób wykrywane automatycznie.

Rys. 3. Powierzchnie implantu ICX w 3D po analizie w programie Alicona 

Software. Bazując na zdjęciach stereo REM, które zostały wygene- rowane 

przez zwałowanie, Alcona wytwarza trójwymiarowy rekord danych do 

pomiaru powierzchni 3D i wizualizacji próbki. (Przeprowadził J. Ocken-

fels, certyfikowany technik maszynowy, Dernau, Niemcy, 2014).

Powierzchnia implantu ICX. Powiększenie 1500 X Powierzchnia implantu ICX. Powiększenie 10000 X

 

Powierzchnia implantu ICX.  Powiększenie 5000 X Powierzchnia implantu ICX. Powiększenie 50 X
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Eksperyment hodowli komórek w 
odniesieniu do budowy powierzchni 
implantu ICX

Aby zrozumieć wpływ materiałów, z których wykonane są implan-

ty, na rozwój kości in-vivo, należy przede wszystkim przyjrzeć się 

reakcjom komórkowym na powierzchni implantu, uwzględniając 

gojenie się ran. Na komórki osteogenne bezpośredni wpływ 

mają cztery powiązane ze sobą właściwości powierzchni im-

plantów: skład chemiczny, energia, szorstkość i morfologia 

powierzchni. Przyrost i migracja komórek, jak również ich podział 

i różnicowanie, są modyfikowane przez jedną bądź więcej z tych 

właściwości. Szczegółowy wgląd w podstawowe mechanizmy 

osteointegracji i ciągłe dążenie do udoskonalania właściwości 

stosowanych materiałów wpłynęły na rozwój nowej, aktywującej 

przyrost, mikrostrukturalnej powierzchni, która wykazuje lepsze 

właściwości zwilżające, lepszą przyczepność osteoblastyczną, 

wyższą jakość i skuteczniejsze wykształcanie się kości.

W klinice uniwersyteckiej w Mainz przeprowadza się ekspery-

menty hodowli komórek, badając proces zrastania się komórek 

z powierzchnią implantów ICX pod kierownictwem dr. med. dent. 

Julii Karbach (Mainz, Niemcy 2014).

Podsumowanie:

Powierzchnia implantów ICX posiada zoptymalizowaną i 

reproduktywną topografię powierzchni. Dane z preklinicznej 

i klinicznej literatury udowodniły, że piaskowane i wytrawiane 

powierzchnie takie jak np. ICX charakteryzują się znako- mitymi 

właściwościami osteointegracyjnymi [4, 7, 8].
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Koniuszek czubka implantu ICX w powiększeniu 77 X 
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Wszystkie informacje i zdjęcia w tej broszurze zostały opracowane przez pracowników (dypl. biol. L. Goege, certyfikowany technik maszynowy J. Ockenfels, Dernau, Niemcy 2014) centrum badawczego 

Medentis Medical (Medentis Medical Evidence Center) za pomocą mikroskopu Zeiss Evo (Jena, Niemcy). Prawa autorskie należą do medentis medical.
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