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Een tandheelkundige implantaatbehandeling is de afgelopen jaren op grote schaal 

gebruikt voor orale reconstructie dankzij de opkomst van osseointegratie en vooruitgang 

in biomaterialen. Een vereiste om het succes op de lange termijn te voorspellen voor 

osseointegrated implantaten is het voldoende botvolume op de desbetreffende locaties. 

Verticaal alveolair botverlies bij gedeeltelijk of volledig edentate patiënten vormt een 

grote uitdaging op het gebied van de implantaattandheelkunde. Hoewel autogeen bot 

wordt beschouwd als de gouden standaard in de regeneratieve tandheelkunde, 

stimuleren de verschillende beperkingen het zoeken naar alternatieven. Gebouwd 

botweefsel met botmorfogenetisch eiwit 2 (BMP-2) wordt gezien als een mogelijk 

alternatief voor het conventionele gebruik van bottransplantaten. De meeste huidige 

commerciële producten leveren BMP-2 echter in een burst-releasemodus, wat leidt tot 

een aantal neveneffecten. 

In Hoofdstuk 2 hebben we een systematisch literatuuroverzicht en meta-analyse 

gemaakt om de werkzaamheid van rhBMP-2 in verticale botvergroting te onderzoeken 

met behulp van botvervangers in preklinische experimenten (dierstudies). Er werd geen 

statistisch significant verschil gevonden in het percentage nieuwgevormde bot- en 

restmaterialen tussen de groepen met en zonder rhBMP-2. De weefselregeneratie was 

significant verbeterd door het additionele gebruik van rhBMP-2. Met de toepassing van 

barrières werd de verhoogde bothoogte ook aanzienlijk verbeterd door rhBMP-2 te 

gebruiken. Deze resultaten werden beperkt door het klein aantal opgenomen studies en 

een hoge mate van heterogeniteit. Derhalve is er onvoldoende bewijs om de huidige 

toepassing van rhBMP-2 voor verticale botvergroting bij routinematig klinisch werk te 

ondersteunen. 

Het belangrijkste punt voor het verbeteren van de werkzaamheid van BMP-2 is het 

vinden van een geschikte drager die een langdurige afgifte van lage doses BMP-2 (in 

het microgrambereik) kan geven en behouden. Een biomimetische calciumfosfaat (CaP) 

coating werd in onze vorige studie ontwikkeld als een drager van BMP-2. In Hoofdstuk 

3 hebben we het deproteinized bovine bone (DBB) -blok met deze biomimetische CaP-

coating met BMP-2 gefunctionaliseerd en de afgiftekinetiek van het opgenomen BMP-2 

in vitro geëvalueerd. De resultaten toonden aan dat BMP-2 met succes in en in de DBB-



blokken werd geïncorporeerd en dat een aanhoudende afgifte van BMP-2 uit de DBB-

blokken werd bereikt met de mediatie van osteoclasten. 

Na het testen van de in vitro langzame-release karakteristieken van geïncorporeerd 

BMP-2, hebben we in Hoofdstuk 4 het potentieel onderzocht om autogeen bot in 

verticale botvergroting in vivo te vervangen. DBB-blokken met ingebouwd BMP-2 

(inc.BMP-2), met oppervlakkig geadsorbeerd BMP-2 (ad.BMP-2), of zonder enige 

functionalisatie (negatieve controle) werden gebruikt in de eentraps onlay-operatie en 

onderzocht op hun nieuwe botvorming. De resultaten werden vergeleken met die van 

de autologe botblokken (positieve controle). De inc.BMP-2-groep en de positieve 

controle vertoonden een vergelijkbare werkzaamheid voor verticale botvergroting. Ze 

hadden allebei een aanzienlijk dikker en breder uitgebreid botgebied, beter contact 

tussen bot en implantaat en meer gemineraliseerd weefsel dan de negatieve controle. 

Bovendien induceerde de inc.BMP-2-groep significant meer nieuw gevormd bot in de 

bovenste helft van het gewenste volume (VOI-U) dan de negatieve controle. Vergeleken 

met de ad.BMP-2-groep vertoonde de inc.BMP-2-groep significant meer 

gemineraliseerd weefsel, beter contact tussen bot en implantaat en beter contact tussen 

bot en de graft. Dit geeft aan dat de werkzaamheid van BMP-2 aanzienlijk werd 

verhoogd door de biomimetische CaP-coating als een drager voor de langzame en 

aanhoudende afgifte van BMP-2. Gecombineerd met het feit dat DBB-blok een 

langzame afbraaksnelheid heeft, stellen we voor dat DBB-blok met coating-geleverd 

BMP-2 kan fungeren als een geschikte botvervanger voor de verticale botvergroting. 

Een andere voorwaarde voor de succesvolle ossteointegratie is de gunstige 

oppervlakte-eigenschappen van de implantaatmaterialen. Commercieel zuiver titanium 

is beschouwd als de gouden standaard voor osseointegrated tandheelkundige 

implantaten, maar de grijsachtige kleur kan door het dunne peri-implantale slijmvlies 

schijnen en hierdoor het esthetische resultaat beïnvloeden. Een implantaat van 

zirkoonoxide is voorgesteld als een alternatief voor een titaniumimplantaat vanwege zijn 

tandachtige kleur. De oppervlakte-eigenschap van implantaten van zirkoniumoxide is 

belangrijk bij de implantatie van het bot rondom het implantaat op dezelfde manier als 

bij titaniumimplantaten. In Hoofdstuk 5 hebben we de zirconia-implantaten 

gefunctionaliseerd met onze biomimetische CaP-coating met of zonder de opname van 



BMP-2 en daarbij hun histologisch gedrag in vivo onderzocht. We vonden dat de 

toepassing van de biomimetische CaP-coating met BMP-2 de peri-implantaat-

botdichtheid aanzienlijk verhoogde voor implantaten met zirkoniumoxide. Dit geeft aan 

dat onze BMP-2 opgenomen biomimetische CaP-coating een histologisch positieve 

invloed heeft op de osseointegratie voor implantaten van zirkoniumoxide. 

Hoewel BMP-2-gefunctionaliseerde CaP-coating de osseointegratie van de 

implantaten verbetert, wordt het succes van dentale implantaten op de lange termijn 

ook beïnvloed door hun integratie in het zachte weefsel. Om de bevestiging van de hals 

van het implantaat met de aangrenzende zachte weefsels te verbeteren, hebben we in 

Hoofdstuk 6 een wijziging van het halsoppervlak van het implantaat ontwikkeld. We 

gebruikten anodische oxidatie (AO) om de oppervlakken van implantaathalzen op te 

ruwen en een laag polydopamine (PD) aan te brengen op de opgeruwde oppervlakken. 

In vitro onderzoeken toonden aan dat de oppervlakken van geanodiseerde 

implantaathalzen waren bedekt met dicht op elkaar liggende poriën van 2-7 μm groot 

met een ruwheid van Ra = 1,3745 ± 0,2016 μm. PD werd succesvol afgezet op de PD-

gemodificeerde oppervlakken. L929-fibroblasten ontwikkelden sneller pseudopods op 

de PD-gemodificeerde oppervlakken dan die op de oppervlakken van de controle. Het 

in vivo experiment toonde een langere bindweefselafdichting voor implantaten 

behandeld met AO (de AO-groep en AO + PD-groep), vergeleken met die zonder (de 

PD-groep en de controlegroep). Een meer coronaal gelokaliseerde peri-implantaat 

hechting aan zachte weefsels werd ook waargenomen in de AO + PD-groep, 

vergeleken met die in de controlegroep. Daarom kan de hals van het implantaat, 

gemodificeerd door anodische oxidatie en polydopamineafzetting, de hechting van peri-

implantaat bindweefsel verbeteren, epitheliale groei remmen en de vorming van de peri-

implantaat afdichting van de zacht weefsel faciliteren, wat dus een positief effect op het 

behoud van de stabiliteit aangeeft. 

We concluderen dat botmorfogenetisch eiwit 2, wanneer het wordt toegepast in een 

door coating geleverde modus, de verticale botregeneratie kan verbeteren voor een 

ééntraps onlay-operatie evenals de peri-implantaire osteogenese voor implantaten van 

zirkoniumoxide. Een nieuw ontwerp van geanodiseerde implantaathals met 



pholydopamineafzetting kan de hechting van peri-implantaat bindweefsel verbeteren en 

de vorming van de peri-implantaat zacht weefsel afdichting vergemakkelijken. 

 


