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Formål
Formålet med denne systematiske gennemgang af litteraturen var at teste hypotesen, at der
ingen forskel er på implantatbehandlingens resultat, når der anvendes henholdsvis Bio-Oss
alene eller Bio-Oss blandet med autolog knogle som transplantationsmateriale til
sinusløftprocedure ved lateral vindueteknik baseret på humane undersøgelser.
Materialer og metoder
En elektronisk litteratursøgning i MEDLINE (PubMed) kombineret med manuel søgning af
relevante tidsskrifter blev udført med henblik på at inkludere kliniske undersøgelser
offentliggjort på engelsk fra 1. januar 1990 til 1. juni 2010. Søgningen identificerede 879
undersøgelser, og 35 undersøgelser opfyldte inklusionskriterierne.
Resultater
Den systematiske gennemgang af de inkluderede undersøgelser viste, at det ikke var muligt at
foretage en metaanalyse på grund af betydelig variation i de inkluderede studier. Endvidere
kunne der ikke identificeres langtidsundersøgelser, der sammenlignede sinusløftprocedure
med de to behandlingsmodaliteter. Desuden kunne der ikke identificeres undersøgelser, hvor
overlevelsen af suprastrukturen efter de to behandlingsprocedurer blev sammenlignet. Den
etårige implantatoverlevelse blev sammenlignet i en enkelt undersøgelse, og der kunne ikke
påvises statistisk signifikant forskel. Implantatoverlevelsen var således 96 % med Bio-Oss
alene og 94 % med en blanding af 80 % Bio-Oss og 20 % autolog knogle fra underkæben.
Tilsætning af en begrænset mængde autolog knogle til Bio-Oss syntes ikke at øge mængden
af nydannet knogle eller knogleimplantatkontakten sammenlignet med Bio-Oss alene.
Konklusion
Hypotesen om ingen forskel på anvendelsen af Bio-Oss alene eller Bio-Oss blandet med
autologt knogletransplantat i forbindelse med sinusløftprocedure kunne derfor hverken
bekræftes eller forkastes baseret på de eksisterende humane undersøgelser. Der er således
behov for supplerende langtidsundersøgelser med fokus på overlevelsen af suprastrukturer og
implantater ved de to behandlingsmodaliteter, før endelige konklusioner kan drages.
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