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Клінічне застосування природного кістковозамінного 
матеріалу тваринного походження Cerabone®   
Аналіз клінічних результатів після імплантації 

A clinical useful of the bovine bone coal replacement material Cerabone®  
Study of the patients cases after implantation

Резюме Можливість використання в сучасній дентальній імплантології 
кістковозамінних матеріалів, поряд із фрагментами автологічної кістки 
пацієнта, є альтернативою при піднятті дна гайморової пазухи та під час 
латеральної аугментації альвеолярного відростка. 
У статті здійснено клінічну оцінку природного кістковозамінного матеріалу 
тваринного походження Cerabon®, отриманого з мінеральної частини бичачої 
кістки.

Summary Now there is a possibility to use the bone replacement materials, not 
only the autogenous graft in the cases of the pre-implant augmentation. It is a 
good way in the sinus-lift procedures and for the reconstruction of alveolar bony 
defects before insert the implant. The aim of this paper is clinical study of the bo-
vine bone and coated material in granules.

Ключові слова кістковозамінний матеріал, підняття дна гайморової пазухи, 
аугментація, нарощування твердих тканин, направлена кісткова регенерація 
(НКР)

Key words bone replacement material, sinus-lift, augmentation, bony reconst-
ruction, GBR
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У стоматологічній практиці кістково-
замінні матеріали використовують при 
хірургічному лікуванні захворювань паро-
донту, збереження тканин альвеолярного 
відростка після екстракції зубів, підняття 
дна гайморової пазухи та аугментації.
На сьогодні автологічна кісткова тка-
нина пацієнта вважається найкращим 
матеріалом для збільшення обсягу кістки. 
Це єдиний аугментаційний матеріал, що 
містить життєздатні клітини кісткової тка-
нини, має остеогенні властивості та не 
викликає імунологічних реакцій [1-3]. Од-
нак обмеження у його застосуванні та 

відносна вірогідність ускладнень під час 
лікування пацієнтів потребують розробки 
та дослідження різних алопластичних, ал-
логенних та ксеногенних кістковозамінних 
матеріалів[4, 5].  
Алопластичні матеріали (фосфат 
кальцію, синтетичний гідроксиапатит) та 
природні кісткові замінники, отримані 
переважно з бичачої кістки, випуска-
ються у вигляді гранул різного розміру. 
Якісний кістковозамінний матеріал по-
винен відповідати основним вимогам: 
біосумісність, стійкість до біодеградації та 
відсутність антигенних факторів. 



Мал.1. Дистальний відділ верхньої щелепи     66-річного 
пацієнта. На ортопантограмі - диструкція кісткової 
тканини навколо коренів зубів 27 і 28 та недостатня 
кількість субантральної кістки для імплантації

Мал.2. Рентгенограма щелепи пацієнта через два 
місяці після екстракції зубів 27-28. Відсутність 
запальних процесів, вертикальний обсяг кістки 
становить 4 мм

. альвеолярного відростка  із одночасною 
(3 пацієнти, мал. 17-30) та відтермінованою 
імплантацією (2 пацієнти). Ще двох 
пацієнтів, яким одночасно провели 
операцію підняття дна гайморової 
пазухи та латеральну аугментацію 
альвеолярного відростка, зарахували до 
групи,де проводили операцію підняття 
дна гайморової пазухи. Середній вік 
пацієнтів становив 46,5 років, жоден з 
них не мав особливостей у загальній 
історії хвороби, в усіх задовільний 
стан гігієни ротової порожнини.

Такі матеріали не містять життєздатних 
клітин чи факторів росту, тому не спричи-
няють росту кісткової тканини, і є остеокон-
дуктивними [6, 7]. Інтеграція вживленого 
в організм чужорідного тіла – імплантату 
чи кістковозамінного матеріалу – 
відбувається завдяки взаємодії кісткових 
клітин з його поверхнею [8, 9]. Тому мікро- 
і макроструктура кістковозамінного 
матеріалу, фізико-хімічні властивості - 
надзвичайно важливі фактори, які впли-
вають на успішну регенерацію кісткової 
тканини. 
Метою дослідження є оцінка клінічних 
результатів застосування ксеногенного 
кістковозамінного матеріалу Cerabone® 
під час одно- та двохетапного підняття 
дна гайморової пазухи і латеральної 
аугментації альвеолярного відростка.

Матеріали та методи дослідження

12 пацієнтам провели хірургічні 
втручання, використовуючи природний 
кістковозамінний матеріал тваринного 
походження cerabone®: одно - (4 пацієнти) 
та двохетапну операцію підняття дна 
гайморової пазухи (4 пацієнти), двоетапну 
операцію підняття дна гайморової 
пазухи (3 пацієнти, мал. 1-16), латеральну 
аугментацію 

Загоєння ран та регенерацію кісткових 
тканин оцінили на основі комп’ютерної 
томографії та клінічного аналізу ста-
ну оперованої ділянки на другому етапі 
лікування.  Отримані зразки тканин одра-
зу після забору для морфологічного 
дослідження помістили в 4% розчин 
формаліну, здійснювали дегідратацію у 
спиртовій суміші та підготовку методом 
нарізання й забарвлення толуїдиновим 
синім. Гістологічну оцінку проводили під 
світловим мікроскопом Olympus BX50 із 
використанням  CCD - камери. 



Результати дослідження та їх обговорення 

Процес  загоєння ран у всіх пацієнтів про-
ходив без ускладнень. Не спостерігали роз-
ходження швів, довготривалих набряків та 
запальних процесів, під час усіх оператив-
них втручань другого етапу клінічно вияв-
лено високий рівень регенерації кісткових 
тканин. У ділянці аугментації простежува-
лися окремі частинки гранул матеріалу з 
відмінним від кісткової тканини забарв-
ленням (мал. 14 і 30), однак повністю 
інтегрувалися в новоутворену тканину. У 
процесі гістологічного дослідження ви-
явлено, що гранули кістковозамінного 
матеріалу Cerabone® були оточені ново-
утвореною кістковою тканиною. Окремі 
частинки матеріалу, які не інтегрувалися, 
вкриті тонким шаром регенерованої 
кістки (мал. 16, 31-33) або з’єднані між со-
бою тонкими смужками сполучної ткани-
ни. Відзначено уповільнену резорбцію 
гранул досліджуваного матеріалу.
Обираючи кістковозамінний матеріал, 
слід ураховувати: відсутність місцевої або 
системної інтоксикації, висока механічна 
та хімічна стабільність, біосумісність тка-
нин (наприклад. при використанні тканин 
тваринного чи людського походження) і 
стерильність матеріалу.  
Біомеханічні та морфологічні властивості 
кістковозамінного матеріалу, зокре-
ма міцність та еластичність, мають 
відповідати характеристикам кісткової 
тканини, яку повинні замістити. 
Процеси біодеградації матеріалу для 
аугментації супроводжуються заміщенням 
новою кістковою тканиною, проте окремі 
гранули, які не піддаються резорбції, мо-
жуть інтегруватися з кісткою [11]. 
До важливих позитивних характеристик 
кістковозамінного матеріалу належать 
також вільний та необмежений доступ 
до нього і тривалий термін   зберігання. 
Органічний матрикс кісток, як правило,

має макро- і мікропористої структури, 
подібної до структури губчастої речовини 
людської кістки. Пори великого діаметра 
заповнюються  новою кістковою ткани-
ною, в результаті фізіології остеобластів 
та остеокластів (фізіологічне ремоделю-
вання). 
Для усіх типів кістковозамінних матеріалів 
спільне твердження, що величина їх ча-
стинок впливає на процеси інтеграції 
матеріалу з тканинами. Надто малі частки 
піддаються фагоцитозу, не забезпечуючи 
необхідної підтримки та структури для ак-
тивного утворення кісткової тканини [12, 
14].
У дослідженні використовували частин-
ки гранул  розміром від 500 до 2000 
мкм, розмір гранул матеріалів інших 
виробників становить від 250 до 2000 
мкм. В ортопедичній хірургії, як правило, 
застосовують великі гранули. 
У кістковій аугментації важливу роль 
відіграють як розміри частинок матеріалу 
(“bonе ongrowth”), так і їх внутрішньої 
структури (“bonе ingrowth”). Кісткове 
ремоделювання можливе лише при 
використанні високопористого субстра-
ту з високою пористістю. На прикладі 
гранульованого гідроксиапатиту дове-
дено, що пори розміром менше 100 мкм 
ускладнюють вростання кровоносних су-
дин та утворення кістки [15, 16]. Водночас 
пористість і структура частинок матеріалу 
повинні бути оптимальними щоб забезпе-
чувати мінімально необхідну стабільність 
у ділянці аугментації впродовж усього 
терміну ремоделювання кістки. 
Результати гістологічного дослідження за-
стосування  кістковозамінного матеріалу 
Сerabone® довели високий рівень 
регенерації кістки, однак її ремоделюван-
ня відбувалося дещо пізніше, порівняно 
з іншими матеріалами з подібною 
пористістю, через уповільнену резорбцію 
гранул матеріалу. 



Мал.3. Клінічно підтверджена відсутність запалень у 
ділянці зубів 27-28

Мал.4. Помітна горизонтальна та вертикальна втрата 
кістки після відшарування м‘якотканинного клаптя

Мал.6.  Субантральний  простір щелепи заповнений 
гранулами матеріалу Сerabone® розміром 0,5 - 1 мм 
без домішок автологічної кістки пацієнта

Мал.5.  Латеральний доступ до гайморової пазухи

Мал.7. Внесення кістковозамінного матеріалу на 
латеральну поверхню альвеолярного відростка для 
збільшення його ширини 

Мал.8. Покриття аугментованої ділянки природною 
колагеновою мембраною 



Мал.9. Ушивання рани технікою без натягу Мал.10. Контрольна ортопантограма щелеп після 
аугментації 

Мал.11. Контрольна ортопантограма щелеп після 
аугментації 

Мал.12. Клінічна ситуація через 6 місяців після 
хірургічного втручання: помітне збільшення обсягу 
альвеолярного відростка в ділянці адентії зубів 26-27

Мал.13. Препарування кісткового ложа для імплантату 
з використанням хірургічного шаблону 

Мал.14. Клінічна ситуація після встановлення 
імплантату підтверджує доцільність та ефективність 
аугментації альвеолярного відростка  



Мал.15. Гістологічне дослідження ділянки аугментації. 
Гранули матеріалу Сerabone® (сірий колір)оточені 
тонким шаром новоутвореної кісткової тканини 
(синій колір) і з’єднані новоутвореними кістковими 
трабекулами

Мал.16. Збільшення зображення результату 
гістологічного дослідження. Окремі гранули 
кістковозамінного мінералу вкриті шаром 
новоутвореної кістки (bone ongrowth), з гранулами 
з‘єднані додаткові  дрібні частинки кістки (bone ing-
rowth). Між мінералізованими ділянками помітний 
кістковий мозок з кровоносними судинами та жиро-
вими клітинами; запалення відсутнє

Мал.17. Атрофія альвеолярного відростка в ділянці 
адентії зуба 24 через 6 років після екстракції у 
36-річної пацієнтки

Мал.18. Втрата обсягу кістки більша з вестибулярного 
боку альвеолярного відростка

Мал.19. Підтверджена втрата кістки альвеолярного 
відростка після препарування м‘яких тканин

Мал.20. Імплантат, встановлений на місці зуба 24. 
Ризик резорбції надмірно тонкої кортикальної 
кісткової пластики над  вестибулярною поверхнею 
імплантату



Мал.21. Непокрита кістковою тканиною піднебінна 
поверхня імплантату  

Мал.22. Матеріал Сerabone® змішаний з автологічною
кістковою стружкою, отриманою під час препаруван-
ня ложа імплантату, у співвідношенні 1:1

Мал.23. Насичення аугментаційного матеріалу кров‘ю 
з ділянки операції 

Мал.24. Заповнення кісткового дефекту з щічного 
боку щелепи  

Мал.25. Аугментація альвеолярного відростка  з боку 
піднебіння

Мал.26. Покриття матеріалу Сerabone® природною 
колагеновою мембраною



Мал.27. Ушивання рани Мал.28. Стабільний стан м‘яких тканин через 4 місяці 
після лікування

Мал.29. Повторне розкриття імплантату після 
завершення періоду загоєння, спостерігається 
високий рівень регенерації кісткової тканини 
навколо шийки імплантату

Мал.30. Інтеграція окремих гранул Сerabone® в ново-
утвореній кістковій тканині

Мал.31,32. Інтеграція гранул матеріалу Сerabone® на межі з природною кістко природною колагеновою мем-
браною



Обидві характеристики можуть бути 
пов’язані з особливістю температурної 
обробки Cerabone® - понад 1100°С. Така  
температура призводить до керамізації 
поверхні матеріалу, надаючи йому 
високої гідрофільтності та абсолютної 
стерильності.  
Вважається, що природні кістковозамінні 
матеріали тваринного походження ха-
рактеризуються повільними термінами 
резорбції, зберігаючи довготривалу 
об'ємну стабільність новоутвореної кістки 
[17].  Клінічні та гістологічні результати за-
стосування  Cerabone® підтвердили  ці 
властивості ксеногенних матеріалів; для 
Cerabone® також характерна просторова 
стабільність та швидше інтеграція,  аніж 
резорбція у кістці.
Для остаточної оцінки властивостей та по-
казань матеріалу Cerabone® у стоматології 
та його клінічної ефективності слід про-
довжувати дослідження з метою отри-
мання даних клінічного, гістологічного 
та гістоморфометричного аналізу 
необхідних для статистичної обробки. По-
при те, що Cerabone® нещодавно з’явився 
на стоматологічному ринку, доцільно вра-
ховувати багаторічний досвід успішного 
тестування на тваринах [18, 19] та 
клінічного застосування в ортопедичній 
хірургії кінцівок і хребта[20]. 

Висновки

Продемонстровано результати лікування 
12 пацієнтів із дефіцитом кісткової тка-
нини, яким проводили підняття дна 
гайморової пазухи та/або латеральну 
аугментацію альвеолярного відростка.
Збільшення обсягу кісткової тканини 
аналізували під час вторинних операцій 
або другого етапу аугментації за допомо-
гою гістологічного дослідження зразків 
твердих тканин, відібраних для біопсії до 
встановлення імплантатів.

У досліджуваний період усі пацієнти пе-
ребували під клінічним спостереженням 
упродовж одного-двох років з моменту 
встановлення імплантатів; ускладнень 
не виявлено. З клінічної точки зору,  під 
час розкриття імплантату в усіх пацієнтів 
спостерігалася висока консолідація 
кісткових тканин. Гістологічна картина че-
рез 6 місяців після аугментації підтвердила 
високий рівень кісткової регенерації: 
гранули матеріалу були оточені тонким 
шаром регенерованої кісткової ткани-
ни. На підставі цих спостережень мож-
на зробити висновок, що природний 
кістковозамінний матеріал тваринного 
походження Cerabone® досконалий для 
проведення аугментації та підняття дна 
гайморової пазухи у стоматологічній 
імплантації.
На підставі клінічних та гістологічних да-
них можна стверджувати, що cerabone® 
показує передбачувані високі результати 
під час аугментації кістки у стоматологічній 
імплантації.
Застосування Cerabone® та інших 
кістковозамінних матеріалів потребує 
продовження здійснення наукових 
досліджень тестувань на тваринах та 
аналізу їх клінічного використання. 
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