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Natychmiastowe obciążenie implantu 
z cienko gwintowaną szyjką ‒ resorpcja 
kości oraz rezultat kliniczny, uzupełnienia 
pojedynczego zęba w szczęce
Immediate loading of an implant with fine threaded 
neck ‒ bone resorption and clinical outcome of single 
tooth restorations in the maxilla
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Wprowadzenie

Wzrost zainteresowania uzupełnieniami braków zębowych opar-
tych na procedurach implantologicznych, ma miejsce równolegle 
nie tylko ze zmianami geometrii samych implantów, ale także sto-
sowanych procedur chirurgicznych, takich jak preparacja ultradź-
więkowa. Polepszenie stabilizacji pierwotnej, oraz wysoki stopień 
kontaktu między kością a implantem, skraca procedurę terapeu-
tyczną. 
Pojęcie natychmiastowego obciążenia (IL), definiowane jako uzu-
pełnienie protetyczne wykonane w ciągu 48 godzin od procedury 
implantacji, uznano za przewidywalną opcję leczenia w sytuacji 
pozwalającej na osiągnięcie odpowiedniej stabilizacji pierwotnej 
(PS), zwłaszcza w przypadku gęstości kości charakterystycznej dla 
żuchwy. W przypadku szczęki, niższa gęstość kości oraz stabilność 
implantu może prowadzić do wysokiego stopnia mikro ruchomo-
ści spowodowanej IL, a tym samym do resorpcji kości i niepowo-
dzenia leczenia. Tak więc istnieje potrzeba zwiększenia gęstości 
kości, powierzchni kontaktu między implantem a kością oraz stabi-
lizacji pierwotnej (PS). Kondensacja kości przy użyciu narzędzi pie-
zochirurgicznych stanowi odpowiednią metodę i jest nawet mniej 
traumatyczna niż konwencjonalne instrumenty. Ponadto, stosowa-
ne implanty powinny być zaprojektowane w sposób gwarantujący 
rozłożenie wynikających z sił żucia naprężeń na okoliczną kość, co 
również zostało udowodnione, jako zmniejszające ilość resorbowa-
nej kości w przypadku natychmiastowego obciążenia. 
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Celem badań była ocena PS oraz stopnia osteointegracji w odcin-
ku przednim szczęki i żuchwy po implantacji w łożu kostnym przy-
gotowanym przy użyciu tradycyjnych wierteł oraz technologii ul-
tradźwiękowej, wraz z natychmiastowym obciążeniem implantu. 

Materiał i metoda

Projekt badań i pacjenci
W prospektywnym, randomizowanym badaniu, wzięło udział 
dwudziestu pięciu, ogólnie zdrowych dorosłych (15 mężczyzn, 10 
kobiet), w wieku 18- 55 lat. Kryteria włączenia obejmowały brak 
pojedynczego zęba w odcinku przednim szczęki lub żuchwy, wraz 
z prawidłowymi stosunkami między łukami, zapewniającymi wy-
starczającą przestrzeń dla wyłączonych ze zgryzu koron tymcza-
sowych. Szerokość wyrostka zębodołowego u tych pacjentów 
była >5mm w najwęższym punkcie, odległość mezjalno ‒ dystal-
na wynosiła przynajmniej 6 mm, a minimalna wysokość tkanki zro-
gowaciałej (height keratinized tissue HKT) wynosiła > 2mm. Jed-
nym z warunków, który musiał być spełniony przed rozpoczęciem 
procedury była wartość wskaźnika API według Lang et al. [16], 
na poziomie <25%, bezpośrednio przed zabiegiem. Kryteria wy-
kluczenia z badań obejmowały poważne choroby przyzębia, ko-
nieczność podniesieniu dna zatoki metodą otwartą lub zamkniętą 
lub konieczność przeszczepu grzbietu wyrostka zębodołowego. 
Dodatkowymi kryteriami wykluczającymi były ogólny zły stan 
zdrowia np. poważne schorzenia nerek czy wątroby, radioterapia 
okolicy głowy w przeszłości, niekontrolowana cukrzyca, świeży 
zawał mięśnia sercowego, hemofilia, zaburzenia krwawienia i te-
rapia kumaryną, choroby metaboliczne, oznaki przewlekłych cho-
rób kości, bruksizm oraz ogólne przeciwwskazania i mała gęstości 
kości. 
Kryterium podziału pacjentów na dwie grupy badanych stanowił 
sposób przygotowania łoża kostnego. Materiał do badania, loso-
wo przydzielono do następujących grup:
I. K1 ‒ łoże kostne przygotowane za pomocą tradycyjnych 

wierteł (Dentaurum, Ispringen, Niemcy)
II. K0 ‒ łoże kostne przygotowane za pomocą końcówki ultra-

dźwiękowej do urządzenia piezo chirurgicznego (Metron, 
Carasco, Włochy)

Pacjentów poinformowano o metodzie postępowania chirur-
gicznego w momencie podpisywania zgody na zabieg, na które-
go przeprowadzenie uzyskano zgodę Komitetu Bioetycznego (KB 
nr 93/2009). Wszystkie zabiegi przeprowadził ten sam operator 
zgodnie z obranym protokołem postępowania. Ostatecznie 15 
implantacji przeprowadzono w łożu wykonanym metodą klasycz-
ną, 10 implantacji w łożu przygotowanym metodą ultradźwięko-
wą. 

Procedura chirurgiczna i protetyczna
Zabieg chirurgiczny przeprowadzono w znieczuleniu miejsco-
wym techniką ograniczonego płata (płat kopertowy) (ryc. 1 - 2). 
Łoże kostne przygotowano przy użyciu tradycyjnych wierteł lub 
końcówka ultradźwiękową z chłodzeniem roztworem soli fizjolo-
gicznej (50 ml/1 min). Implanty umieszczono ręcznie przy użyciu 
klucza grzechotkowego na 1 mm poniżej poziomu wyrostka.  
W badaniach użyto implantów tioLogic (Dentaurum) cylindrycz-

no ‒ stożkowych, z powierzchnią CBS oraz technologią platform 
focusing. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia kości w czę-
ści brzeżnej wyrostka (2-3 mm), przeprowadzano augmentację  
z zastosowaniem ksenogenicznego materiału kościozastępczego 
(BioOss; Geistlich Pharma AG, Wolhusen, Szwajcaria) lub materiału 
syntetycznego (Nanobone; Artois GmbH, Rostock, Niemcy), w za-
leżności od decyzji pacjenta. Uszkodzenie pokrywano dodatkowo 
membraną kolagenową Resodont (Resorka, Nürnberg, Niemcy). 
Następnie sprawdzano stabilizację pierwotną (PS) przy pomocy 
klucza dynamometrycznego firmy Dentaurum oraz urządzenia 
do analizy częstotliwości rezonansowej (Resonance Frequency 
Analysis RFA) (Stell Mentor; Integration Diagnostics AB, Gamle-
stadsvägen, Goteborg, Szwecja). Aby móc natychmiastowo ob-
ciążyć implant, należy najpierw sprawdzić stabilizację, mierzoną 
momentem obrotowym na kluczu grzechotkowym > 35Ncm.
Tymczasowe korony kompozytowe umieszczono bezpośrednio 
po zabiegu chirurgicznym oraz wyłączono je ze zgryzu i zszyno-
wano z sąsiednimi zębami. Ostateczne korony metalowo ‒ ce-
ramiczne wykonano i osadzono na łącznikach standardowych  
6 miesięcy po implantacji (ryc. 3). Do zacementowania koron uży-
to cementu Implantlink Semi (Detal GmbH, Ettllingen, Niemcy).

Badanie kliniczne i radiologiczne
Przed przystąpieniem do badań, wykonano pomiar biotypu pe-
riodontium (cienka, gruba), pomiar HKT, w środkowym punkcie 
luki po usuniętym zębie, w linii prostej od brzegu wyrostka aż do 
połączenia dziąsłowo ‒ śluzówkowego. Pomiar wykonano przy 
użyciu periodontometru Williamsa skalibrowanego co 1 mm. HKT 
zmierzono również w miesiąc oraz sześć miesięcy po implantacji, 
w centralnym punkcie wszczepu.
Dodatkowo, oceniono głębokość kieszonek przyzębynch wokół 
implantu, w czterech punktach (m, mezjalny; b, policzkowy; d, 
dystalny; l, podniebienny lub językowy), w miesiąc oraz sześć mie-
sięcy po implantacji.
Osteointegracje implantu dla każdego pacjenta oszacowano 

Ryc. 1 Zdjęcia przed zabiegowe, utrata zęba 21
Fig. 1 Preoperative photo, loss of tooth 21.
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na podstawie metod radiologicznych. Stabilność pierwotną (PS) 
zmierzono przez wejściowe wartości momentu obrotowego 
oraz RFA przy użyciu urządzenia OStell Mentor. Ostell Mentor to 
bezprzewodowe urządzenie działające dzięki przykładanemu do 
implantu metalowemu ćwiekowi. „Inteligentny” ćwiek jest „pobu-
dzany”, a RFA wyrażane jest elektromagnetycznie w jednostkach 
współczynnika stabilności implantu (implant stability quotient 
ISQ). RFA jest szeroko stosowany w badaniach klinicznych w celu 
monitorowania stabilności implantu. Innymi słowy, określa sztyw-
ność kompleksu kość ‒ implant w szczęce i żuchwie, a wartości 
ISQ zawierają się w przedziale od 1 do 100. W celu oceny stabilno-
ści wtórnej, stosowano wyłącznie testy ultradźwiękowe. 
U każdego z pacjentów wykonano tomografię komputerową 
(Kodak 9000 3D; Carestream Health, Toronto, Kanada) oraz zdję-
cia RTG przy użyciu radiowizjografii (RVG) w celu otrzymania zdjęć 
zewnątrzustnych (Visualixe HD; Gendex, Danaher Corporation, 
Waszyngton DC, USA) w systemie 0 (przed zabiegiem) oraz 1- 6 
miesięcy po zabiegu, dzięki czemu możliwa była ocena stanu ko-
ści wyrostka po stronie policzkowej oraz stopień osteointegracji 
implantu. Radiowizjografię wykonano za pomocą kolimatora zwę-
żającego wiązkę oraz pierścieni i bloczków zgryzowych (prawo ką-
towe trzymadełka, Rinn XCP-DS ; Dentsply Rinn Company, Elgin, IL, 
USA). Zdjęcia zaimportowano w formie plików graficznych (w for-
macie JPEG ‒ Joint Photographers Export Group), zarchiwizowano 
oraz oceniono przy użyciu oprogramowania Gendex do analizy  
i przetwarzania zdjęć RTG.
Przy ocenie radiologicznej uwzględniono:  
1. Początkową szerokość wyrostka zębodołowego w projekcji 

transsektoralnej w trzech punktach pomiarowych, np. a) na 
szczycie wyrostka, b) w jego środku, c) i u podstawy, w opar-
ciu o rezultat tomografii komputerowej.  

2. Brzeżną utratę kości (MBL, w mm) ‒ mierzone jako odległość 
między platformą implantu a brzegiem wyrostka zębodo-
łowego, przy pomocy RVG. Pomiary wykonano po stronie 
mezjalnej i dystalnej każdego z implantów, a uzyskane war-
tości uśredniono dla każdego z pacjentów. Policzkowa gru-
bość kości (BThB, w mm) ustalono na podstawie tomografii 
komputerowej policzkowej powierzchni implantu, w trzech 
punktach pomiaru (a, szczyt implantu; b, pierwszy duży 
gwint na główce implantu; c, główka implantu). Powodzenie 
leczenia implantologicznego ustalano na podstawie kryte-
riów Albrektssona [2]. 

Otrzymane wyniki poddano analizie statystycznej. Dystrybucję 
sprawdzono dla wszystkich analizowanych wartości. Jeśli rozkład 
mierzonych wartości okazywał się normalny, stosowano test Sha-
piro-Wilka. Dla wartości mierzalnych obliczono średnią oraz od-
chylenie standardowe (średnia ±SD); wartości niepoliczalne wy-
rażono ilościowo oraz procentowo. Średnie (mediany) dla dwóch 
grup zmiennych niezależnych porównano za pomocą testu Mann 
- Whitneya. Średnie (mediany) dla dwóch grup zmiennych zależ-
nych porównano za pomocą testu Wilcoxona (parzyste próby).  
W celu oceny zależności między dwiema mierzalnymi zmienny-
mi, zastosowano współczynnik Spearmana (korelacja współczyn-
niki: ρ Spearmana). Ponadto, tabele kontyngencji użyto do anali-
zy zależności pomiędzy nie mierzalnymi współczynnikami (Tabela 
częstotliwości i χ 2 lub test Fisher jest dokładny test).
Wartość p <0,05 przyjęto jako poziom na statystycznie znaczące 
różnice. W celu analizy statystycznej, użyto pakietu STATISTICA 9.0 
(StatSoft, Inc, Tulsa, OK, USA).

Wyniki

Analizę opisową badanych grup pacjentów oraz implantów 
zawarto w tabelach 1 i 2. Średnia wieku badanych pacjentów 
poddanych leczeniu wyniosła 38±6 lat, bez znaczących różnic 
między grupami. W badanej grupie było znacząco więcej kobiet 
(42%). Większość stanowili pacjenci nie palący. Implanty TioLogic 
o średnicy 3,3 mm wszczepiono u 8 pacjentów (K0, 5 pacjentów; 
K1, 3 pacjentów), o średnicy 3,7 mm u 7 pacjentów (K0, 4 pacjen-
tów; K1, 3 pacjentów), oraz o średnicy 4,2 mm u 10 pacjentów (K0, 

Ryc. 2 Sytuacja kliniczna po wszczepieniu implantu
Fig. 2 Clinical features after implant placement.

Ryc. 3 Sytuacja kliniczna po wykonaniu uzupełnienia os-
tatecznego w postaci korony ceramicznej na metalu
Fig. 3 Clinical features after final restoration with a metal- 
ceramic crown.
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1 pacjent; K1, 9 pacjentów). W 23 przypadkach, implanty umiesz-
czono w szczęce (K0, 10 pacjentów; K1, 13 pacjentów) oraz 2  
w żuchwie (K0, 1 pacjent; K1, 1 pacjent).
Opisowe analizy parametrów kliniczno-radiologicznych na pod-
stawie porównań wewnątrz- i między- grupami zaprezentowano 
w tabeli 2. Średnia szerokość radiologiczna wyrostka zębodoło-
wego w profilu transsektoralnym przedstawiono w tabeli 3. Nie 
stwierdzono istotnych statystycznie różnic między grupami. 
Najwyższa wartość we wszystkich punktach pomiarowych od-
notowano w grupie K1. Najniższa wartość w obszarze podstawy 
wyrostka wyniosła 7,8 ± 1,9 mm, a w regionie szczytu wyrostka 
5,1 ± 1,1 mm. Augmentację brzegu wyrostka przeprowadzono 
w 7 przypadkach tj., w 29% grupy. Augmentację brzegu wyrostka 
przeprowadzano częściej u pacjentów w grupie K1 niż w grupie 
K0. 
Średnia MBL w grupie jako całości wynosiła do 0,1 ± 0,2 mm na 
1 miesiąc po zabiegu i do 0,6 ± 1,0 mm po 6 miesiącach. Gdy 
grupy porównano, MBL 6 miesięcy po zabiegu wynosił 0,8 ± 1,3 
mm dla grupy K1 i 0,5 ± 0,4 mm dla grupy K0. Nie stwierdzono 
istotnych różnic pomiędzy grupami, z nieco większym MBL za-
uważalnym po 6 miesiącach w grupie K1 przy użyciu wierteł den-
tystycznych. Ponadto, kąt nachylenia łącznika nie miał wpływu na 
kość wyrostka wokół implantu.
Znacznie większą grubość płytki kostnej zanotowano w przekroju 
transsektoralnym w 6 miesięcy po zabiegu w okolicy wokół głów-
ki implantu w grupie, gdzie łoże kostne przygotowano w trady-
cyjny sposób (Tabela 3). Ponadto, stwierdzono dodatnią korelację 
między BThB na wysokości szczytu implantu i MBL, przy obserwa-
cji po 6 miesiącach (tabela 4, ryc. 4).
Średnia pierwotna wartość ISQ wynosiła 70 ± 4 dla wszystkich 
badanych pacjentów, 70 ± 4 dla grupy K0 i 71 ± 4 dla grupy 
K1. Przeciętne wtórne ISQ wyniosło 71 ± 2 dla każdego 6 mie-
sięcy po operacji, w tym 70 ± 2 dla grupy K0 i 72 ± 3 dla grupy 
K1. Średnia stabilizacja pierwotna (PS) zmierzona przez wartość 
IT wyniosła 39 ± 3 dla wszystkich pacjentów uczestniczących w 
badaniu i była znacznie wyższa w grupie kontrolnej (K1), tj., 41 ± 
3. Istotną korelację wykazano między PS implantu i MBL mierząc 
jej wartość wokół implantu 1 miesiąc po operacji (tab. 5, rys. 5).

Nie stwierdzono istotnej korelacji pomiędzy grubością kości po 
stronie policzkowej po 1 i 6 miesiącach a wtórnymi wartościa-
mi ISQ (tabela 4). Procedura była w 100% skuteczna w grupie K0  
w odniesieniu do kryteriów Albrektssona [3,2], w rok po zabiegu, 
podczas gdy w grupie K1 doszło do utraty jednego wszczepu 
(93,3%).

Dyskusja

Wysoki średni wskaźnik sukcesu na poziomie 96% osiągnięto 
po natychmiastowej implantacji u wszystkich pacjentów 1 rok 
po operacji (K0, 100%, K1, 93,3%); jest on porównywalny z wy-
nikami innych autorów, np. den Hartog et al. [4, 5], który zgłosił 
podobny wskaźnik sukcesu 96,8% w okresie rocznej obserwacji. 
Wydaje się, że kluczem do sukcesu w procedurach implantolo-
gicznych w strefie estetycznej jest zakwalifikowanie do zabiegu 
odpowiednich pacjentów, odpowiednia wartość PS oraz wyłą-
czenie ze zgryzu koron tymczasowych. Augmentacja kości na wy-
sokości 2-3 mm od szyjki, przeprowadzono w 29% przypadków.  
Te czynniki miały decydujący wpływ na zwiększenie PS implan-
tów, co jest szczególnie ważne w przypadku natychmiastowego 
obciążania. W celu zapewnienia obiektywnego pomiaru PS, szcze-
gólnie polecane jest RFA [24]. Powodzenie procedury implantacji 
z IL przy wartości ISQ Ostell 70 ± 4, jak przedstawiono w tej pracy, 
potwierdza rekomendacje innych autorów dotyczące korzystania 
z natychmiastowego obciążania w przypadku, gdy wartość po-
miarowa jest> 60 [18]. Zapewnienie właściwej struktury implantu 
za pomocą małego gwintowania szyjki i poprawności geometrii 
implantu pozwala na bardziej fizjologiczny rozkład sił podczas 
procesu gojenia i przebudowy kości, co objawia się w zmniejszo-
nej MBL. Implanty tioLogic stosowane w tym badaniu, posiadają-
ce gruby i mały gwint na szyjce, zaokrąglony wierzchołek, i które 
zostały zaprojektowane przy pomocy mechanicznej symulacji 
zdarzeń (MES) (metoda elementów skończonych), spełniają te 
wymagania i zapewniają równomierny rozkład sił bez szkodliwe-
go wpływu przeciążeń [23]. Średnia MBL na poziomie 0,6 ± 1,0 

mm stwierdzona w niniejszym badaniu dla wszystkich grup po 6 
miesiącach jest porównywalna z badaniami i wynikami innych au-
torów stosujących implanty z odpowiednimi mikro-i makrostruk-
turami [9, 23]. Przy zastosowaniu starszych systemów implantolo-
gicznych wykorzystywanych w procedurze dwuetapowej, średni 
MBL mieścił się w przedziale od 1,5 do 2 mm [14, 22]. Ponadto, 
dodatnia korelacja stwierdzona w niniejszym badaniu pomiędzy 
MBL wokół implantu, 1 miesiąc po zabiegu i wysoki PS potwier-
dzono również w badaniach przeprowadzonych przez Blancoi 
et al. [3] na modelu zwierzęcym. Badania te wykazały, że niską PS 
spowodowało niższy poziom osseointegracji do 4 tygodni po 
zabiegu implantacji. Ponadto, dobrą PS można osiągnąć nie tyl-
ko poprzez prawidłowe mikro- i makrostruktury implantu [1], ale 
także poprzez właściwe przygotowanie łoża dla implantu. Przygo-
towanie ultradźwiękowe jest delikatną, atraumatyczną metodą, 
umożliwiającą osiągnięcie wysokiej wartości PS, co jest szczegól-

Ryc. 4 Graficzna prezentacja grubości blaszki kostnej po 
stronie policzkowej w okolicy główki implantu obserwowa-
na po 6 miesiącach, w oparciu o podział na dwie grupy 
badane.
Fig. 4 Graphic presentation of bone plate thickness values 
on the buccal side in the region of the implant head 
observed after 6 months, based on a division into two study 
groups.

Ryc. 5 Graficzna prezentacja korelacji między stabilizacją 
pierwotną implantu mierzoną on a aratchet (PSR) a brzeżną 
utratą kości (MBL) obserwowana po miesiącu.
Fig. 5 Graphic presentation of the correlation between the 
primary stability of implant measured on a ratchet (PSR) and 
mar- ginal bone loss (MBL) observed after 1 month.

IMPLANTOLOG IA  W  PRAKTYCE
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nie ważne dla procedury implantacji w przypadku „miękkiej” kości 
(typy III i IV według Lekholmet al. [17]), w połączeniu z procedurą 
natychmiastowego obciążenia. Histomorfologiczne badania na 
modelu zwierzęcym [3] potwierdziły, że stopień osteointegracji 
na początku (po 2 tygodniach od zabiegu) jest ściśle skorelowany  
z PS w trakcie procedury i jest mniejszy w przypadku niskiej war-
tości PS. Jednocześnie technologia piezoelektryczna, zastosowana 
prawidłowo, powoduje wyższy poziom osseogenesis u pacjentów 
w porównaniu z klasycznym sposobem wytwarzania łoża za po-
mocą wiertła [6]. Szczególnie ważne jest, aby przestrzegać proto-
kołu preparacji, który zapewnia wysoki poziom chłodzenia (war-
tość krytyczna wynosi 20 ml/min), ze względu na wyższe ryzyko 
przegrzania kości w porównaniu z klasyczną metodą [21]. Stwier-
dzono więc, że preparacja ultradźwiękowa oraz implanty 
z porowatą powierzchnią skutkuje szybszą osseointegracją w po-
łączeniu z większą ilością osteoblastów i jednocześnie zmniejsza 
proces zapalny w porównaniu do klasycznej metody preparacji 
[19]. Wydaje się to być potwierdzone w niniejszym badaniu, które 
wskazało podobny poziom skuteczności procedury implantacji 
przy preparacji łoża obiema metodami, ale z nieznacznie niższym 
poziomem MBL po 6 miesiącach w przypadku metody ultradźwię-
kowej (K0 0,5 ± 0,4 mm w porównaniu z K1 0,8 ± 1,3 mm).
Ponadto, platforma stosowana w implantach tioLogic, biorąca 
pod uwagę biologiczną szerokość i posiadająca mały gwint szyjki, 
zmniejsza ewentualne komplikacje w postaci recesji dziąseł wokół 
implantów przez utrzymywanie wysokiego poziomu kości brzeż-
nej wokół sąsiadujących zębów, co zostało również potwierdzona 
przez obecne badania. Osiągnięcie pozytywnego efektu estetycz-
nego w odniesieniu do poziomu brodawek dziąsłowych, zależy 
również od stosowania odpowiedniego rodzaju i kształtu koron 
tymczasowych wspomagających architekturę tkanek miękkich 
podczas procesu gojenia [19].

Wnioski

Wszczepianie implantów o prawidłowej geometrii i odpowied-
nich mikro- i makrostrukturach skutkuje zmniejszonym MBL i jed-
nocześnie wysoka wartość PS wspomaga obniżenie wysokiego 
MBL. Zabieg może być bardzo skuteczny zarówno przy użyciu 
technologii ultradźwiękowej jak i w przypadku konwencjonalnych 
metod, pod warunkiem wykonania wszystkich procedur prawidło-
wo. Jednocześnie ważne jest, aby operator posiadał odpowiednią 
wiedzę teoretyczną i rozległe doświadczenie w zakresie komplek-
sowych procedur chirurgiczno-protetycznych, których brak może 
prowadzić do błędów podczas przebiegu operacji.
B, biotyp dziąsła; 1, grube; 0, cienkie; HKT, wysokość tkanki zrogo-
waciałej (mierzona w mm); IA, nachylenie implantu; BA, augmen-
tacja kości; PS-ISQ, stabilizacja pierwotna - współczynnik stabil-
ności implantu; PS-IT, stabilizacja pierwotna ‒ insertion toruqe; 

Średnica implantu
(mm)

K0
Liczba implantów

K1
Liczba implantów

3.3 5 3
3.7 4 3
4.2 1 9
Lokalizacja 
implantów
Szczęka 9 14
Żuchwa 1 1
K0, preparacja ultradźwiękowa; K1, klasyczna preparacja

Suma
(n=25)

K0
(n=10)

K1
(n=15)

Test
K0 vs. K1

Wiek 36±8 36±11 35±5 0.831
Kobiety 10 (42%) 7(70%) 3(21%) 0.050
Palenie tytoniu 2 (8%) 0(0%) 2(14%) 0.618
B 18 (75%) 6(60%) 12(86%) 0.339
HKT 1M 3.5±0.5 3.8±0.6 3.2±0.3 0.014
HKT 6M 3.4±0.8 3.8±0.5 3.0±0.9 0.022
IA 7(29%) 4(40%) 3(21%) 0.595
BA 7(29%) 2(20%) 5(36%) 0.704
PS-ISQ 70±4 70±4 71±4 0.681
PS-IT 39±3 38±3 41±3 0.028
SS-ISQ 71±2 70±2 72±3 0.139
MBL 1M 0.1±0.2 0.1±0.3 0.0±0.0 0.412
MBL 6M 0.6±1.0 0.5±0.4 0.8±1.3 0.838
BThB a 1M 2.6±1.4 2.3±0.8 2.9±1.8 0.558
BThB b 1M 1.6±0.6 1.4±0.6 1.6±0.6 0.364
BThB c 1M 1.5±0.6 1.2±0.4 1.6±0.7 0.095
BThB a 6M 2.7±1.4 2.4±0.8 2.9±1.8 0.747
BThB b 6M 1.5±0.8 1.4±0.7 1.6±0.8 0.488
BThB c 6M 1.5±0.8 1.2±0.6 1.7±0.8 0.024

Tabela 1 Opis badanych grup pacjentów i implantów

Tabela 2 Wewnątrz- i między grupowa analiza efektywności 
procedury implantacji przy użyciu preparacji tradycyjnej (K1) 
oraz ultradźwiękowej w czasie 1 (1M0 oraz 6 miesięcy (6M) po 
wszczepieniu

SS-ISQ, stabilizacja wtórna - współczynnik stabilności implantu; 
MBL, brzeżna utrata kości; BThB, policzkowa grubość kości mierzo-
na w trzech punktach (a, wierzchołek implantu; b, pierwszy gwint 
od główki implantu; c, główka implantu) mierzona w milimetrach 
(mm).
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BThB a 1M (mm) BThB b 1M (mm) BThB c 1M (mm)

MBL 1M (mm)
r=0.064 
p=0.766

BThB a 6M (mm)

r=0.049 
p=0.818

BThB b 6M (mm)

r=-0.240 
p=0.260

BThB c 6M (mm)

MBL 6M (mm)
r=0.681*
p=0.0003*

BThB a 1M (mm)

r=0.332
p=0.121

BThB b 1M (mm)

r=0.295
p=0.162

BThB c 1M (mm)

SS ‒ ISQ
r=0.294
p=0.163

BThB a 6M (mm)

r=0.233
p=0.274

BThB b 6M (mm)

r=0.171
p=0.424

BThB c 6M (mm)
SS-ISQ r=0.305

p=0.147
r=0.231
p=0.289

r=0.149
p=0.486

MBL 1M MBL 6M
K0
(n=10)

K1
(n=14)

Suma
(n=24)

K0
(n=10)

K1
(n=14)

Suma
(n=24)

PS ‒ ISQ r=0.570
p=0.085 

r=0.000
p=1.000

r=0.312
p=0.138 

r=0.335
p=0.334

r=0.280
p=0.332

r=0.268
p=0.205

PS ‒ IT r=-0.500
p=0.141 

r=0.000
p=1.000 

r=-0.044
p=0.031 

r=0.057
p=0.876 

r=0.162
p=0.580 

r=-0.013
p=0.950

SS ‒ ISQ r=0.315
p=0.375

r=0.000
p=1.000

r=0.026
p=0.904

r=0.221
p=0.539

r=0.075
p=0.800

r=0.131
p=0.540

Tabela 3 Analiza opisowa początkowej szerokości brzegu wyrostka zębodołowego w sekcji poprzecznej, z podziałem na dwie grupy w 
zależności od metody przygotowania łoża implantu.

Tabela 4

Tabela 5

K0, metoda ultradźwiękowa; K1, metoda klasyczna; BV, początkowej szerokości brzegu wyrostka zębodołowego w sekcji poprzecznej, mie-
rzona w trzech punktach.W

*Statystycznie istotne różnice. MBL, brzeżna utrata kości; BThB, policzkowa grubość kości; SS-ISQ, stabilizacja wtórna - współczynnik stabil-
ności implantu.

K0, metoda ultradźwiękowa; K1, metoda klasyczna; PS-ISQ, stabilizacja pierwotna - współczynnik stabilności implantu; SS-ISQ, stabilizacja 
wtórna - współczynnik stabilności implantu; MBL, brzeżna utrata kości.

Suma
(n=24)

K0
(n=10)

K1
(n=14)

Test
K0 vs. K1

BV a (mm) 8.7±2.4 7.8±1.9 9.3±2.7 0.161
BV b (mm) 7.3±1.9 6.6±1.5 7.8±2.2 0.167
BV c (mm) 5.3±1.5 5.1±1.1 5.5±1.8 0.545

 

Introduction

The growing interest in tooth restorations based on implant procedures has been par-
alleled not only by changes in the geometry of the implant itself but also in the surgical 
proce- dures employed, such as the use of ultrasonic preparations. Enhanced primary 
stability (PS) and a high degree of bone implant contact shorten the therapeutic pro-
cedure.
The concept of immediate loading (IL), defined as a pros- thetic restoration carried out 
within 48 h of the implant pro- cedure, has been shown to be a predictable treatment 
option when sufficient PS of the implants can be achieved, espe- cially in cases of bone 
density characteristic for the lower jaw [14, 15]. In the case of the maxilla, lower bone 
density and implant stability may lead to a high degree of micro- movement resulting 
from IL, and thus to bone resorption and implant failure [7, 8]. Thus, there is a need to 
improve bone density, bone implant contact, and PS. Bone condensing using piezo-
surgery devices is a suitable method for this purpose and is even less traumatic than 
conventional instruments [13, 14]. Furthermore, the implants used should be designed 
in such a way that they guarantee an even distribution of stress result- ing from mastica-
tory forces in the surrounding bone and that have also been proven to cause less bone 
resorption with the protocol of IL [10‒12, 20].
The aim of this study was to assess the PS and degree of osseointegration in the anterior 
part of the maxilla and mandi- ble after implant insertion with IL in an osseous bed 
prepared using traditional burs or ultrasonic technology.

Materials and methods
Study design and patients
Twenty five generally healthy adults (15 males, 10 females), aged between 18 and 55 

years, participated in the prospective randomized study. The inclusion criteria included 
the lack of a single tooth in the anterior part of the upper or lower jaw with a proper 
inter-arch relationship that ensures sufficient space for a non-occluding provisional 
crown. The width of the alveolar ridge in such patients was >5 mm at its narrowest 
point, the mesio-distal distance was at least 6 mm, and the minimum height of the 
keratinized tissue (HKT) was >2 mm. One condition that had to be fulfilled before the 
procedure was an approximal plaque index, according to Lange et al. [16], of <25% 
immediately before the operation. The exclu- sion criteria included severe periodon-
tal disease, the necessity of performing a sinus lift with the open or closed method, or 
the necessity to graft the alveolar ridge. Additional exclusion criteria were poor gener-
al health, e.g., severe renal or liver failure, a history of radiotherapy in the head region, 
uncon- trolled diabetes, recent myocardial infarction, hemophilia, bleeding disorders 
or cumarin therapy, metabolic disorders, signs of chronic bone disease, bruxism and 
general contrain- dications, and poor bone density.
The criterion used to divide patients into two research groups was the method of os-
seous bed preparation. The study material was randomly allocated into the following 
groups:

I. K1 ‒ osseous bed preparation using traditional burs
(Dentaurum, Ispringen, Germany)
II. K0 ‒ osseous bed preparation with ultrasonic tips using a piezosurgery device (Mec-
tron, Carasco, Italy)

All patients were informed of the surgical treatment method when their written con-
sent for the procedure was obtained on the basis of signed protocols ratified by the 
Bioethics Committee (KB no. 93/2009).
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All operations were carried out by the same operator accord- ing to the adopted re-
search protocol. As a result, a total of 15 implantation procedures were performed with 
an osseous bed preparation using the classical method and 10 implantation procedures 
were prepared using the ultrasonic method.

Surgical and prosthodontic procedure
The surgical procedure was performed under local anes- thesia by using the limited flap 
technique (envelope flap) (Figures 1 and 2). The osseous bed was prepared using tra- 
ditional burs or ultrasonic tips cooled with a saline solution (50 ml/1 min). The implants 
were then placed with the hand ratchet 1 mm subcrestally. In the study, tioLogic (Den-
taurum) implants with a cylindrical-cone rough CBS and platform focusing were used. If 
a bone defect was confirmed in the marginal region of the alveolar ridge (2‒3 mm), an 
augmen- tation procedure was carried out using either a xenogeneic bone substitute 
material (BioOss; Geistlich Pharma AG, Wolhusen, Switzerland) or a synthetic material 
(Nanobone; Artoss GmbH, Rostock, Germany) depending on the patient’s choice. The 
defect was additionally covered with Resodont (Resorba, Nürnberg, Germany) collagen 
membrane. The PS of the implant was then checked using a dynamometric key pro-
duced by Dentaurum and through a resonance frequency analysis (RFA) device (Ostell 
Mentor; Integration Diagnostics AB, Gamlestadsvägen, Göteborg, Sweden). For IL to be 
pos- sible, stability had first to be achieved, measured by a torque on the ratchet >35 
N cm.
The provisional composite crown was placed directly
after the surgical procedure, and was excluded from the occlusion and splinted with 
the neighboring teeth. The final metal-ceramic crowns were made and cemented on 
standard abutments 6 months after the implant procedure (Figure 3). Implantlink Semi 
(Detax GmbH, Ettllingen, Germany) was used for cementation purposes.

Clinical and radiological examination
Before the study procedures, the biotype of the periodon- tium (thin, thick) and the HKT, 
measured at the center of the missing tooth in a straight line from the top of the alveolar 
ridge up to the mucogingival junction by using a Williams periodontometer calibrated 
every 1 mm, were assessed. The HKT was also measured 1 and 6 months after implanta-
tion in the central part of the inserted implants.
In addition, the depth of the periodontal pocket around the implant was estimated at 
four measuring points (m, mesial; b, buccal; d, distal; 1, palatal or lingual) 1 and 6 months 
after surgery.
To assess the osseointegration of the implant, the clinical- radiological method was em-
ployed for every patient. PS was measured by insertion torque (IT) values and RFA with 
an Ostell Mentor. Ostell Mentor is a wireless device and makes use of an aluminum peg 
attached to the implant. The “smart peg” is excited, and the RFA is expressed electro-
magnetically in implant stability quotient (ISQ) units. RFA is extensively used in clinical 
research to monitor implant stability. In other words, it determines the stiffness of the 
bone-implant com- plex in the maxilla and mandible, and the ISQ values vary from 1 to 
100. To assess secondary stability, ultrasonic tests were used exclusively. Each patient un-
derwent computed tomography (Kodak 9000 3D; Carestream Health, Toronto, Canada), 
and X-rays were taken using radiovisiography (RVG) to obtain extraoral images (Visualixe 
HD; Gendex, Danaher Corporation, Washington, DC, USA) in a system 0 (before surgery) 
and 1‒6 months after surgery, during which the behavior of the buccal bone and the 
degree of implant osseointegration were assessed. RVG projections were made using 
a collimator narridge, b) at its midway point, and c) at its base, based on com- puted 
tomography. 2. Marginal alveolar bone loss (MBL, in mm) ‒ measured as the distance be-
tween the implant platform and the crestal bone level by using RVG. The measurements 
were made on the mesial and distal side for every implant, and then the average was 
calculated for a given case. The buc- cal thickness of bone (BThB, in mm) was estimated 
using computed tomography on the buccal surface of the implant at three measuring 
points (a, top of the implant; b, the first large thread from the implant head; c, the head of 
the implant). The success of the implant treatment was assessed using the Albrektsson 
success criteria [2].
The research results were subjected to statistical analysis. The distribution type was 
checked for all study variables. When the distribution of the measurable parameters 
was normal, the Shapiro-Wilk test was used. For measurable data, the average and stan-
dard deviation were calculated (mean±SD); non-measurable data were expressed in 
amounts and percentages. The average (median) values for two groups of indepen-
dent variables were compared using the Mann- Whitney test. The average (median) 
values for two groups of dependent variables were compared using the Wilcoxon test 
(paired samples). To assess the interdependence between two measurable variables, 
the Spearman coefficient was used (correlation coefficients: Spearman’s 〉). Moreover, 
contin- gency tables were used to analyze the relationships between non-measurable 
coefficients (frequency table and ｜2-test or Fisher’s exact test). A value of p<0.05 was 
adopted as the level for statistically significant differences. For the purpose of statistical 
analy- sis, the STATISTICA 9.0 package (StatSoft, Inc., Tulsa, OK, USA) was used.

Results
A descriptive analysis of the study groups of patients and implants is included in Tables 1 
and 2. The average age of the patients that underwent surgery was 36±8 years, without 
any significant differences between the groups. There were sig- nificantly more women 
in the study group (42%). The major- ity were non-smoking patients. TioLogic Ø 3.3 mm 
implants were placed in 8 patients (K0, 5 patients; K1, 3 patients), Ø 3.7 mm implants in 
7 patients (K0, 4 patients; K1, 3 patients), and Ø 4.2 mm implants in 10 patients (K0, 1 pa-
tient; K1, 9 patients). In 23 cases, the implants were placed in the maxilla (K0, 10 patients; 
K1, 13 patients), and in 2 cases in the mandible (K0, 1 patient; K1, 1 patient).
A descriptive analysis of the clinical-radiological para- meters based on intra- and in-
ter-group comparisons is pre- sented in Table 2. The average radiological width of the 
alveolar process in a transsectoral profile is presented in Table 3. No significant differ-
ences between the groups were identi- fied. The highest value at all measuring points 
was noted in group K1. The lowest value in the region of the base of the alveolar ridge 
amounted to 7.8±1.9 mm, and in the region of the ridge crest it was 5.1±1.1 mm. Aug-
mentation of the marginal bone was performed in seven cases, i.e., in 29% of the study 
group. Augmentation of the marginal bone was performed more frequently on patients 
in group K1 than on patients in group K0.
The average MBL in the study group as a whole amounted to 0.1±0.2 mm at 1 month af-
ter the procedure and to 0.6±1.0 mm after 6 months. When the groups were compared, 
the MBL 6 months after the procedure was 0.8±1.3 mm for group K1 and 0.5±0.4 mm 

for group K0. No significant differences were noted between the groups, with slightly 
greater MBL noted after 6 months in the K1 group when using dental burs. Moreover, 
the angularity of the abutment had no effect on the marginal bone around the implant.
A significantly thicker bone plate was noted in the transsectoral cross section 6 months 
after the operation in the area around the implant head in the group for which the os-
seous bed was prepared in the traditional way (Table 3). Moreover, a positive correlation 
was observed between BThB at the height of the implant top and MBL when observed 
after 6 months (Table 4, Figure 4).
The average primary ISQ value was 70±4 for all the study patients, 70±4 for group K0, 
and 71±4 for group K1. The average secondary ISQ value amounted to 71±2 for all 
groups 6 months after the operation, including 70±2 for group K0 and 72±3 for group 
K1. The average PS measured by the IT value was 39±3 for all the study patients and 
was significantly higher in the control group (K1), i.e., 41±3. A significant correlation was 
demonstrated between the PS of the implant measured by the IT value and the MBL 
around the implant 1 month after the operation (Table 5, Figure 5).
No significant correlation was noted between the thickness of the buccal bone after 1 
and 6 months and the secondary ISQ value (Table 4). The procedure was 100% effective 
in group K0 according to the Albrektsson [2] criteria 1 year after the implant procedure, 
while one implant was lost in group K1 (implantation success, 93.3%)
Discussion
The high average success rate of 96% achieved after immediate implantation for all 
patients 1 year after the operation (K0, 100%; K1, 93.3%) is comparable with the results 
of other authors, e.g., den Hartog et al. [4, 5], who reported a similar success rate of 
96.8% in a 1-year observation period. It appears that the key to success in implantation 
procedures in the aesthetic zone is to ensure that the right patients are selected for 
the procedure, that the PS is good, and that pro- visional crowns are excluded from 
occlusion. Augmentation of the bone at a height of 2‒3 mm from the implant neck was 
carried out in only 29% of cases. These factors had a deci- sive impact on increasing the 
PS of the implants, which is especially important in cases of IL. To provide an objective
 high PS value is confirmed by a study carried out by Blanco et al. [3] with an animal 
model. These studies showed that low PS resulted in a lower level of osseointegration 
up to 4 weeks after the implant procedure. Moreover, a good PS may be achieved 
not only through the correct micro- and macrostructures of the implant [1] but also 

Diameter of implants 
(mm)

K0
no. of implants

K1
no. of implants

3.3 5 3
3.7 4 3
4.2 1 9
Location of implants
Maxilla 9 14
Mandible 1 1
K0, ultrasonic preparation; K1, classic preparation.

Total
(n=25)

K0
(n=10)

K1
(n=15)

Test
K0 vs. K1

Age 36±8 36±11 35±5 0.831
Female 10 (42%) 7(70%) 3(21%) 0.050
Smoking 2 (8%) 0(0%) 2(14%) 0.618
B 18 (75%) 6(60%) 12(86%) 0.339
HKT 1M 3.5±0.5 3.8±0.6 3.2±0.3 0.014
HKT 6M 3.4±0.8 3.8±0.5 3.0±0.9 0.022
IA 7(29%) 4(40%) 3(21%) 0.595
BA 7(29%) 2(20%) 5(36%) 0.704
PS-ISQ 70±4 70±4 71±4 0.681
PS-IT 39±3 38±3 41±3 0.028
SS-ISQ 71±2 70±2 72±3 0.139
MBL 1M 0.1±0.2 0.1±0.3 0.0±0.0 0.412
MBL 6M 0.6±1.0 0.5±0.4 0.8±1.3 0.838
BThB a 1M 2.6±1.4 2.3±0.8 2.9±1.8 0.558
BThB b 1M 1.6±0.6 1.4±0.6 1.6±0.6 0.364
BThB c 1M 1.5±0.6 1.2±0.4 1.6±0.7 0.095
BThB a 6M 2.7±1.4 2.4±0.8 2.9±1.8 0.747
BThB b 6M 1.5±0.8 1.4±0.7 1.6±0.8 0.488
BThB c 6M 1.5±0.8 1.2±0.6 1.7±0.8 0.024

Table 1 Description of the study groups of patients and implants.

Table 2 Intra- and inter-group analysis of the effectiveness of the 
implant procedure using traditional (K1) and ultrasonic prepara-
tion observed 1 (1M) and 6 months (6M) after the insertion.
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through proper procedures of implant bed preparation. Ultrasonic prepa- ration is a 
delicate, atraumatic method that makes it pos- sible to achieve high PS, which is es-
pecially important for the implant procedure in the case of “soft” bone (types III and 
IV according to Lekholmet al. [17]) combined with IL. Histomorphological tests on an 
animal model [3] confirmed that the degree of early osseointegration (2 weeks after 
the procedure) is closely correlated with PS during the procedure and is slower in the 
case of low PS. Simultaneously, piezo- electric technology, when applied properly, re-
sults in a higher level of osseogenesis in patients compared with the classic preparation 
method using burs [6]. It is especially important to observe a preparation protocol that 
ensures a high level of cooling (the critical value is 20 ml/min), owing to the higher risk 
of the bone overheating compared with the classic method [21]. It was thus shown that 
ultrasonic preparation using implants with a porous surface results in faster osseointeg-
ra- tion combined with a higher number of osteoblasts, and at the same time reduced 
inflammation in comparison with the classic preparation method [19]. This appears to 
be confirmed by the present study, which indicated similar levels of effec- tiveness for 
an implant procedure using both bed preparation methods, but with a fractionally low-
er level of MBL after 6 months in the case of the ultrasonic method (K0 0.5±0.4 mm vs. 

BThB a 1M (mm) BThB b 1M (mm) BThB c 1M (mm)

MBL 1M (mm)
r=0.064 
p=0.766

BThB a 6M (mm)

r=0.049 
p=0.818

BThB b 6M (mm)

r=-0.240 
p=0.260

BThB c 6M (mm)

MBL 6M (mm)
r=0.681*
p=0.0003*

BThB a 1M (mm)

r=0.332
p=0.121

BThB b 1M (mm)

r=0.295
p=0.162

BThB c 1M (mm)

SS ‒ ISQ
r=0.294
p=0.163

BThB a 6M (mm)

r=0.233
p=0.274

BThB b 6M (mm)

r=0.171
p=0.424

BThB c 6M (mm)
SS-ISQ r=0.305

p=0.147
r=0.231
p=0.289

r=0.149
p=0.486

MBL 1M MBL 6M
K0
(n=10)

K1
(n=14)

Suma
(n=24)

K0
(n=10)

K1
(n=14)

Suma
(n=24)

PS ‒ ISQ r=0.570
p=0.085 

r=0.000
p=1.000

r=0.312
p=0.138 

r=0.335
p=0.334

r=0.280
p=0.332

r=0.268
p=0.205

PS ‒ IT r=-0.500
p=0.141 

r=0.000
p=1.000 

r=-0.044
p=0.031 

r=0.057
p=0.876 

r=0.162
p=0.580 

r=-0.013
p=0.950

SS ‒ ISQ r=0.315
p=0.375

r=0.000
p=1.000

r=0.026
p=0.904

r=0.221
p=0.539

r=0.075
p=0.800

r=0.131
p=0.540

Table 3 Descriptive analysis of the initial width of the alveolar ridge in a transverse section, with a division into two groups depending on 
the bed preparation method

Table 4 Matrix of coefficients of the correlations between MBL and 
BThB, SSO and BThB after 1 and 6 months.

Table 5 Matrix of coefficients of the correlations between MBL and BThB, SSO and 
BThB after 1 and 6 months.

K0, ultrasonic method; K1, classic method; BV, initial width of alveolar ridge in a transverse section at three measuring points.

*Statistically significant. MBL, marginal bone loss; BThB, buccal thickness 
of bone; SS-ISQ, secondary stability-implant stability quotient.

K0, ultrasonic preparation; K1, classic preparation; PS-ISQ, primary stability-implant 
stability quotient; PS-IT, primary stability-insertion torque; SS-ISQ, secondary stability-
-implant stability quotient; MBL, marginal bone loss.

Suma (n=24) K0 (n=10) K1 (n=14) Test K0 vs. K1

BV a (mm) 8.7±2.4 7.8±1.9 9.3±2.7 0.161
BV b (mm) 7.3±1.9 6.6±1.5 7.8±2.2 0.167
BV c (mm) 5.3±1.5 5.1±1.1 5.5±1.8 0.545

K1 0.8±1.3 mm). Moreover, the platform processing employed in tioLogic
implants, which takes into account the biological width and features a small cervical 
thread, reduces possible complica- tions in the form of gingival recession around the 
implants by maintaining a high level of marginal bone around the neigh- boring teeth, 
a fact that has also been confirmed by the present study. Achieving a positive aesthetic 
effect, with regard to the level of the gingival papilla, also depends on using the correct 
type and shape of the temporary crown supporting the archi- tecture of the soft tissue 
during the healing process [19].

Conclusions
Inserting implants with the correct geometry and appropri- ate micro- and macrostruc-
tures results in reduced MBL, and a high PS helps reduce MBL. The procedure can be 
highly effective both when using ultrasonic technology and in the case of conventional 
methods, when all procedures are prop- erly performed. Simultaneously, it is important 
that the opera- tor has the appropriate theoretical knowledge and extensive experi-
ence with regard to the complex surgical-prosthetic procedure involved, which could 
give rise to errors during the course of the operation.
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