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Szanowni Państwo,
Szanowni Państwo,
Z przyjemnością oddaję Państwu kolejny numer
“Implantologii Stomatologicznej”, w którym tradycyjnie już publikujemy nie tylko artykuły kliniczne, ale i staramy się zaprezentować bieżące
sprawy Stowarzyszenia.
Od wydania ostatniego numeru czasopisma
konsekwentnie realizujemy program Curriculum
Implantologii, mamy również kilka nowości, które wpływają na rozwój Stowarzyszenia. Podczas
kongresu ICOI w Berlinie w2015 roku powstało
ICOI Europe, które jest nową sekcją międzynarodowej organizacji ICOI, więc z przyjemnością zapraszam do udziału w 1. Kongresie ICOI Europe, który odbędzie się w czerwcu 2017 roku w Krakowie,
co jest dla polskiej implantologii wyjątkowym wyróżnieniem.
Druga połowa roku również zapowiada się aktywnie. Szczególnie polecam Państwa uwadze udział
w kolejnym szkoleniu Expert Program PSI, który odbędzie się w dniach 2-5 listopada na Uniwersytecie
Nowojorskim w USA.
Zapraszam także do udziału w Konferencjach, które PSI i „Implantologia” obejmują patronatem naukowym i prasowym: Kongresie Bego Semados, Lubelskim Forum Implantologicznym oraz CEIA, które
odbędą się w październiku.
W grudniu natomiast odwiedzi nas prof. Konstantinos Valavanis, który poprowadzi Weekend Międzynarodowy Curriculum Implantologii oraz warsztaty dla kandydatów zamierzających przystąpić do egzaminów międzynarodowych umiejętności implantologicznych w roku 2017.
Redaktor Naczelny
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IDEE W IMPLANTOLOGII

Z prof. Gérardem Scorteccim, rozmawia dr Mariusz Duda
prof. dr Gérard Scortecci, FACD, FICD, DICOI
Prezydent ICOI
Dyrektor naukowy podyplomowego programu implantologii stomatologicznej na Wydziale
Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu w Nicei - Sophia Antipolis.
stworzeniem ostatecznej protezy. Coraz wyższa średnia długość
życia łączy się z zwiększoną liczbą starszych pacjentów, którzy potrzebują leczenia protetycznego. Zażywanie środków przeciwza-

krzepowych, chemioterapia, cukrzyca, wysokie ciśnienie krwi oraz
zwyrodnienia układu nerwowego, itp. – wszystkie te czynniki
wpływają na planowanie leczenia.

Zespół chirurgiczny i protetyczny musi być odpowiednio wykwa-

lifikowany do przeprowadzenia zaplanowanych zabiegów. Za
każdym razem, kiedy pojawi się wątpliwość, konieczna jest konsultacja z odpowiednim specjalistą.
Mariusz Duda: Jako, że jest Pan nowym prezydentem ICOI chcielibyśmy na łamach naszej „Implantologii” przedstawić Pana oso-

bę naszym członkom i czytelnikom. Które zagadnienia związane
z implantologią są Panu najbliższe?

Gérard Scortecci: Stosowanie implantów w stomatologii nie stanowi zabiegu ratującego życie, a celem stomatologa jest przywrócenie brakującego zęba w optymalny sposób, biorąc pod

uwagę początkowy stan pacjenta oraz jego możliwości finanso-

we. Należy zatem wykluczyć nierealne propozycje leczenia, które
są w sposób oczywisty poza zasięgiem pacjenta. Plan zaopatrze-

nia prostetycznego musi być jasno zdefiniowany oraz zawierać
czas oraz koszty różnych sposobów leczenia.

Analiza ryzyka/korzyści zaproponowanego planu leczenia musi

zostać wspólnie omówiona przez lekarza i pacjenta. Kolejną ważna
kwestią jest pamiętanie o przewidywanym czasie i problemach z
kontynuacją rehabilitacji w krótko-, średnio- i długoterminowej perspektywie. Stopień współpracy i stosowania się pacjenta do zale-

ceń również stanowi ważny element. Pomimo tego, że obecnie są
dostępne szybkie rozwiązania, nie są one oczywiście odpowiedzią
na wszystkie problemy. Należy pamiętać o wielu zaleceniach:

Tworzenie tradycyjnych protez to doskonały sposób realizacji

planu protetycznego oraz oceny adaptacyjnych umiejętności
pacjenta oraz spełnienia jego wymagań kosmetycznych. To podejście wymaga więcej czasu, jednak eliminacja rozczarowań oraz
konfliktów sprawia, że warto go poświęcić, patrząc w długiej per-

spektywie. Należy też zachowywać naturalne zęby zawsze, kiedy
jest to możliwe oraz rozsądne. Zawsze należy pamiętać o zaletach
stomatologii zachowawczej. Powinno się promować nowe meto-

dy, które pozwalają na ratowanie szkliwa i zębiny bez zatruwania
zęba. Endodoncja, periodontologia, ortodoncja oraz higiena jamy
ustnej pozwalają zachować cenny autologiczny kapitał, składa-

jący się z zębów oraz otaczających je tkanek. Zachowanie tego
naturalnego kapitału jest istotne. Postęp metod obrazowania
umożliwia postawienie diagnozy oraz podjęcia najlepszej decyzji

dla każdego pacjenta dotyczącej usunięcia chorych zębów, które
można z korzyścią zastąpić implantami, bez pogarszania istniejących chorób przyzębia.

MD: Czy mógłby Pan nam opowiedzieć o edukacji z zakresu implantologii w Francji?

GS: Implantologia stomatologiczna to szybko rozwijająca się dziedzina. Implanty mogą być wszczepiane przez studentów na pią-

Po pierwsze nie należy pogarszać początkowego stanu zdrowia

tym lub szóstym roku studiów stomatologicznych. Po ukończeniu

Implanty można zakładać jedynie pacjentom bez miejscowych

czący się otrzymaniem dyplomu z implantologii, oferowany prak-

jamy ustnej pacjenta.

lub ogólnoustrojowych chorób.

Implanty bioder, ramion oraz kolan zawsze są zakładane po

uprzednim dokładnym badaniu diagnostycznym, potwierdzającym zadowalające zdrowie jamy ustnej. Implanty stomatologicz-

ne nie są wyjątkiem: poprawna higiena zdrowej jamy ustnej jest

studiów, stomatolodzy składają podanie o przyjęcie na kurs końtycznie na każdym z uniwersytecie. We Francji istnieją dwie ścieżki
kariery dla protetyków. Szkoła Stomatologiczna i Akademia Medyczna. Lekarze medycyny ze specjalizacją w stomatologii, otola-

ryngologii lub chirurgii szczękowej i twarzowej mogą wszczepiać
implanty, ale jedynie dentyści są przeszkoleni z zakresu stomato-

kluczowa.

logii ogólnej oraz protetyki.

przez długi czas był zaniedbywany, to podstawa w planowaniu.

W jaki sposób nadaje się uprawnienia lekarzom, którzy zajmują

Neuropsychologiczny aspekt procedur chirurgicznych, który
Dorośli z chorobą dwubiegunową, dysmorfofobią, depresją, emo-

cjonalnie niestabilni, pacjenci odczuwający nadmierny niepokój

oraz ci, którzy cierpią na szczękościsk lub nadużywają substancji
psychoaktywnych muszą zostać zdiagnozowani. Należy poświęcić odpowiednią ilość czasu, aby ocenić reakcje każdego pacjen-

ta, dlatego zaleca się stosowanie tymczasowych implantów przed

10

MD: Czyli we Francji nie istnieje specjalizacja z implantologii?
się implantologią w Francji?

GS: Implantologia nie stanowi obszaru specjalizacji w francuskich
szkołach dentystycznych. Ortodoncja, medycyna jamy ustnej oraz
chirurgia jamy ustnej to jedyne uznawane specjalizacje. Jednak-

że istnieją podyplomowe stopnie uniwersyteckie z implantologii
stomatologicznej. Ponieważ wszyscy dentyści po ukończeniu stu-
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diów posiadają uprawnienia do wszczepiania implantów, nie ma

odpowiednie decyzje, stawiać prawidłowe diagnozy oraz decydo-

może być praktykowana przez każdego dentystę, który jest zare-

cjentów w długoterminowej perspektywie, celem przeprowadza-

gicznych. Nie ma żadnej specjalnej procedury nadawania prawa

MD: Idee zatem już znamy, proszę nam opowiedzieć zatem

obowiązku posiadania dodatkowych kwalifikacji. Implantologia
jestrowany we Francuskiej Krajowej Bazie Chirurgów Stomatolo-

do wykonywania zawodu.

MD: Jest Pan Prezydentem ICOI oraz członkiem Zarządu ICOI-Eu-

rope. Jak będzie wyglądała współpraca, PSI, ICOi i ICOI-Europe
w ciągu najbliższych lat?

GS: ICOI-Europe została niedawno stowarzyszona przez Radę Na-

ukową ICOI, mianowicie przez dra Kena Judy’ego oraz dra Carla
Mischa na wniosek dra Ady Paltiego, obecnego przewodniczą-

cego ICOI w Europie. Był to wspaniały pomysł dla rozwoju naszej

instytucji. Przyszłość leży w rękach lekarzy protetyków ICOI na
wszystkich kontynentach. Ich zadaniem jest poprawa społeczne-

go zdrowia jamy ustnej oraz prowadzenie badań, które leczenie

uczynią jeszcze bardziej przewidywalnym i satysfakcjonującym
dla pacjenta.

MD: Dlaczego pierwszy Kongres ICOI Europe odbędzie się w Polsce oraz dlaczego warto wziąć w nim udział?

wać o odpowiednim planie leczenia, jak również kontrolować pa-

nia koniecznych procedur profilaktycznych i leczniczych.
o tym, jak wygląda Pana praca na co dzień?

GS: W moim prywatnym gabinecie zajmuję się wyłącznie chirur-

gią oraz protetyką. Każdy dzień pracy jest intensywny. Co więcej,
jestem nie tylko Prezydentem ICOI, co wymaga ode mnie częstych wyjazdów na różne spotkania na całym świecie, ale również

jestem Wiceprzewodniczącym Programu „Basal Implantology”
na Uniwersytecie w Nicei - Sophia Antipolis, organizowanym na
Wydziale Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Uniwersyteckiego In-

stytutu Głowy i Szyi. Jestem również biegłym sądowym w Sądzie
Apelacyjnym w Aix-en-Provence.

MD: Jest Pan założycielem i pełnił Pan funkcje pierwszego Prezesa EURO IMPLANTO. Proszę nam opowiedzieć Pana roli w tej
organizacji?

GS: To wydarzenie jest organizowane cykliczne co dwa lata, po

raz pierwszy odbyło się we współpracy z grupą stomatologów
protetyków w 2012 roku. Pierwsze trzy spotkania miały miejsce
we wspaniałym pałacu nad Morzem Śródziemnym w Nicei, w którym również odbędzie się 4. edycja, 26 i 27 kwietnia 2018 roku.

Obecnym prezesem jest dr Renaud Petitbois. Frekwencja w ostatnim dwudniowym spotkaniu w kwietniu 2016 r. była jak dotąd
najwyższa, dzięki bogatemu programowi i udziałowi sponsorów.

W dalszym ciągu pomagam obecnym organizatorom na wiele
sposobów, zwłaszcza jako Prezydent ICOI.

MD: Jakie rady mógłby Pan dać w kwestii interesującej podróży

do Nicei - które miejsca warto odwiedzić w celach rekreacyjnych, a gdzie powinno się udać, aby poszerzać swoją wiedzę?

GS: Polscy lekarze są zawsze mile widziani we Francji. Na przestrze-

GS: Przez ostatnie 10 lat Polska niezwykle szybko się rozwijała

w zakresie edukacji implantologicznej. Historycznie ten kraj za-

wsze kładł nacisk na jakość edukacji w wielu dziedzinach (Koper-

nik czy Maria Skłodowska-Curie to niektóre ze znakomitych przy-

kładów). Implantologia stomatologiczna staje się coraz bardziej
powszechna, jak wynika z najważniejszych publikacji magazynów

o tej tematyce. ICOI to wiodąca organizacja implantologiczna
na świecie i ma zaszczyt być partnerem tego wydarzenia, orga-

nizowanego po raz pierwszy pod szyldem ICOI Europe. Nie tylko

dentyści z Polski, ale z specjaliści z całej Europy i świata będą mieli
okazję podzielić się swoim doświadczeniem z tej niezwykłej dziedziny nauki.

ni wieków oba te kraje zawsze miały pozytywne relacje. Nicea oraz

cała Francuska Riwiera, od Menton i Monako aż do Saint Tropez,
to jedne z najpiękniejszych miejsc na ziemi, oferujących wszelkie
rodzaje aktywności, najwyższej jakości restauracje oraz wiele miej-

scowych specjalności. Uniwersytet w Nicei – Sophia Antroplis –
oferuje studia podyplomowe z Implantologii stomatologicznej,

a Międzynarodowy Klub Implantologii, z siedzibą w Nicei, również
organizuje kursy implantologiczne zarówno dla początkujących
jak i doświadczonych lekarzy.

MD: Bardzo dziękuje za rozmowę i czekamy na spotkanie Pana
w Krakowie.

GS: Również dziękuję i do zobaczenia w Krakowie.

MD: Jakie są według Pana na dziś najważniejsze tendencje
w światowej implantologii?

GS: Rozwój biotechnologii, takich jak PRP, implantologia szczęko-

wa, osteotensory macierzy kości, aktywujące komórki macierzyste
oraz cyfrowe przetwarzanie przepływu przyczyniły się do większego zaufania do implantów stomatologicznych.

Wkład Internetu w szybką i wydajną wymianę danych nie podlega
żadnym dyskusjom, a ponieważ implanty są wszczepiane pacjen-

tom w wielu różnych krajach, międzynarodowy katalog implantów,

zawierający wszystkie potrzebne informacje, dotyczące różnych
wykorzystywanych elementów, staje się coraz bardziej potrzebny.

Podsumowując, umiejętności doświadczonego zespołu chirurgicz-

nego i protetycznego są ważniejsze niż marka implantu, ponieważ
pozwalają one przewidzieć potencjalne powikłania, podejmować
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Z prezydentem PSI drem Mariuszem Dudą podczas XXXIII Światowego Kongresu ICOI
w Barcelonie rozmawia dr n.med. Maciej Marcinowski

MM: Przypomnij jeszcze, jakie certyfikaty może uzyskać, dzięki
PSI, dentysta implantujacy w Polsce.

MD: Mamy dwa poziomy certyfikacji. Jest to dobrowolne uzna-

nie swoich umiejętności. Pierwszy poziom to Fellowship, a więc
lekarz implantolog PSI/DGOI/ICOI, ponieważ dzięki afiliacji z tymi

międzynarodowymi organizacjami zdając egzamin w Polce,
jednocześnie uzyskujemy tytuł implantologa, który jest tytułem

międzynarodowym. Fellowship jest to poziom podstawowy,
natomiast poziom wyżej, który możemy osiągnąć, mając 4-5 lat
dr n.med. Maciej Marcinowski: Wiemy, że odbyło się spotkanie

doświadczenia, odpowiednią ilość zakończonych przypadków

temat?

egzamin Diplomate, czyli lekarz implantolog, ekspert ds. implan-

dr n. med. Mariusz Duda: Tak, rzeczywiście, tutaj w Barcelonie

w Polsce przeszło do tej pory te egzaminy umiejętności, cieszą się

spotkanie Zarządu ICOI Europe. Pierwsze – założycielskie – odbyło

narodowych kongresów odbywają się kolejne edycje.

go Kongresu. Tutaj było to spotkanie bardziej już robocze, organi-

MM: A przypomnij jeszcze, kto zasiada w komisji, która ocenia

Zarządu ICOI Europe. Czy mógłbyś powiedzieć kilka słów na ten

podczas Międzynarodowego Kongresu ICOI miało miejsce drugie
się w zeszłym roku w Berlinie, podczas poprzedniego Światowezacyjne, pod kątem konkretnych działań, które będziemy wspólnie podejmować.

implantologicznych, implantoprotetyczych, możemy zdawać
tologii stomatologicznej. Trzeba powiedzieć, że niemal 200 osób

one dużym powodzeniem i co 2 lata w podczas naszych między-

lekarzy, którzy przystępują do tego egzaminu.

MD: Zawsze jest to komisja międzynarodowa, a więc mamy w ko-

MM: Może przybliżysz ideę ICOI Europe i powiesz jeszcze raz,

misji jednego, dwóch przedstawicieli światowego ICOI, czasami

czym będzie się zajmować ICOI Europe jako oddział światowe-

jest to prof. Ady Palti, czasami Fred Bergman, Mariusz Steigmann,

go ICOI.

w zależności od kolejnych edycji oraz władze Stowarzyszenia.

MD: Zacząłbym od tego, że ICOI skupia w sobie ponad 100 kra-

czorowski, który jest w-ce prezydentem PSI i do tego inne osoby

ogromna różnorodność implantologiczna dotycząca nie tylko

egzaminy umiejętności implantologicznych czy egzaminy, które

Z reguły ja jestem przewodniczącym, czasem prof. Ryszard Ko-

jów członkowskich na wszystkich kontynentach. Za tym idzie

z zarządu, oczywiście posiadające tytuł Diplomate. Dla nas zawsze

kształcenia, ale i pewnych cech specyficznych dla poszczegól-

mają miejsce na zakończenie Curriculum Implantologii, to jest

przykład Asia Pacific Section, mamy American Section i zaistniała

sób, jest to jakby zwieńczenie wysiłków edukacyjnych PSI . Szcze-

nych regionów, które wykształciły się poprzez lata. I mamy na

duże wydarzenie. Podchodzimy do tego w bardzo uroczysty spo-

taka potrzeba, żeby spojrzeć na Europę jako na całość, nie tylko

gólnym przeżyciem dla mnie jest zawsze ceremonia odbywająca

które łączą kraje europejskie, jeżeli chodzi o implantologię. I jedną

logiczne”.

sób certyfikacji. Przyjęliśmy również jako Polska, poprzez PSI, jako

MM: A na jaką ofertę mogą liczyć młodzi lekarze dentyści, którzy

implantologicznych Fellowship/Diplomate w taki sam sposób,

podstawowym, prawda?

pewne różnice, pewna lokalna specyfika i chcemy to ujednolicić.

MD: Poziom podstawowy, to jest Curriculum Implantologii,

spojrzenie, żebyśmy mogli pokazać standardy, które są wspólne

12 spotkań, w tym 2 międzynarodowe. Spotkania mają charakter

ma to miejsce w ramach wspólnoty europejskiej), będziemy tutaj

trzy lata po studiach, żeby wziąć udział w naszym szkoleniu. Jest

edukacyjne. Myślę, że jest to z korzyścią dla nas wszystkich, taka

zaraz po takim szkoleniu ktoś stał się „implantologiem z krwi

jako fragment ogólnoświatowej organizacji i żeby znaleźć idee,

z głównych idei jest edukacja, jest sposób edukacji, a także spoczłonek światowego ICOI sposób certyfikowania umiejętności

w jaki odbywa się to w krajach europejskich, ale i tak Istnieją

się podczas Kongresu, kiedy mamy „prawdziwe święto implanto-

kończą studia? PSI także prowadzi szkolenia na tym poziomie

I jeżeli chodzi o edukację i certyfikację, takim celem jest szersze

a więc roczny kurs, zawierajacy prawie 140 godzin edukacyjnych,

dla Europy i jednocześnie, promując kraje członkowskie (i również

weekendowy, są dwudniowe. Trzeba natomiast być co najmniej

promowali działania ICOI, certyfikację umiejętności ICOI, modele

to dobre dla młodych lekarzy, trudno natomiast wymagać, żeby

unifikacja europejska.

i kości”. Lepszą drogą jest wcześniejsze nabycie doświadczenia
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MM: Czy podobnie jak tutaj przy okazji kongresu w Barcelonie
będzie odbywała się jakaś wystawa prezentująca najnowsze doniesienia ze świata implantologii?

MD: Tak, oczywiście. Oprócz regularnych wykładów na Main Po-

dium, planujemy sesję plakatową, oczywiście do tego wystawa
produktów stomatologicznych, która nierozłącznie jest związana
z każdym naszym kongresem, żeby wystawcy mogli się zapre-

zentować wśród rzeszy lekarzy stomatologów i implantologów.

Ta struktura standardowa sprawdza się od lat: mamy warsztaty
przedkongresowe, mamy Main Podium, w międzyczasie podczas

warsztatów odbywają się egzaminy umiejętności. W przyszłym
roku zrobimy lekka modyfikację i egzaminy odbędą się równolegle do wykładów, tak, jak się to odbywa podczas kongresów ICOI.

Serdecznie zapraszamy – nie tylko członków PSI, ale także innych

lekarzy stomatologów do uczestnictwa w I Kongresie ICOI Europe
w czerwcu przyszłego roku.

MM: Od kiedy będzie możliwa rejestracja?
MD: Program powinien być gotowy na FDI, czyli strona kongresoz zakresu protetyki, chirurgii, periodontologii i dopiero po dobrych

wa zapewne ruszy w połowie września.

kilku latach kariery zawodowej, kiedy mamy już w miarę poukłada-

ny całokształt stomatologii, chirurgii, czy „małej chirurgii”, wtedy
dopiero mierzyć się z implantologią. Ja osobiście jestem przeciw-

nikiem, żeby zaczynać bezpośrednio po studiach. Jest to jednak
dziedzina, która nie jest łatwa i wymaga uprzedniego przygotowania i doświadczenia zawodowego.

MM: A jakie najbliższe plany ma ICOI Europe, jakie wydarzenia
nas czekają?

MD: Takim głównym wydarzeniem, jeżeli chodzi o kongresy, to

będzie kolejny kongres PSI. Zostaliśmy wybrani, jako pierwszy kraj
członkowski do zorganizowania pierwszego międzynarodowego
Kongresu ICOI Europe przy wsparciu światowego ICOI. Kongres
będzie miał miejsce w Krakowie w dniach 8-10 czerwca 2017 roku.
Dzięki wsparciu ICOI Europe będziemy mieli doskonałych wykła-

dowców, wsparcie organizacyjne, ale również marketingowe

wśród krajów członkowskich, nie tylko ICOI Europe, ale również

z całego świata. Jesteśmy w Barcelonie i obserwujemy, że tutaj taki
kongres ma rzeczywiście duży wymiar, jest ponad 700 uczestni-

ków, z czego niemalże połowa, to uczestnicy międzynarodowi,
nie tylko z pobliskich krajów, ale też z Iranu, Syrii czy Izraela.
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Z drem Konstantinosem Valavanisem rozmawia dr n. med. Maciej Marcinowski

coś się nie powiedzie w trakcie naszych zabiegów, powinniśmy
wiedzieć, co będzie dalej, jakie powinny być nasze następne kroki.
Jeśli coś się nie uda i będziemy mieli powikłanie, będzie to na

pewno nieszczęście dla pacjenta , ale zawsze musimy mieć plan
B i wiedzieć, jak osiągnąć wyznaczony cel, naprawiając to, co się
nie udało.

M: Wracając do techniki, którą Doktor przedstawił na wykładzie
podczas PASE w Sopocie: jeśli wykonamy koronę tymczasową,
której profil wyłaniania będzie miał mniejszą średnicę niż usu-

nięty ząb, mamy potem większe możliwości do manipulacji
tkankami miękkimi niż w technice, kiedy po usunięciu zęba pod-

porę dla tkanek miękkich będzie stanowiła korona tymczasowa
o dokładnie tych samych wymiarach co usunięty ząb?

V: Są dwie drogi, aby odtworzyć profil wyłaniania, jaki funkcjono-

wał przy zębie usuniętym. Możemy uciąć tę koronę naturalnego
zęba i wykorzystać jako koronę tymczasową. Ta technika działa
bardzo dobrze, bo mamy włókna Sharpeya, które łączą się z prawdziwym cementem korzeniowym. Jeśli jednak usuniemy tę koro-

nę i zastąpimy ją koroną protetyczną, tracimy przyczepy włókien
Sharpeya.
dr n.med. Maciej Marcinowski: Jakie przesłanie powinni wynieść

Jeśli użyjemy drugiej techniki, a cały czas proszę pamiętać, że

uczestnicy kongresu po Doktora wykładzie?

mówimy tutaj o cienkim biotypie bo przy grubym biotypie każda

dr Konstantinos Valavanis: Moje przesłanie jest proste: wszyst-

niki może efekty dać nam dobry rezultat. Jeśli nie użyjemy natu-

wszystko było proste. Mówiąc to, mam na myśli, że nie powin-

pozytową, nie ma żadnego biologicznego powodu, żeby tkanki

powinniśmy leczyć trudnych przypadków, mylnie uważając je za

plastiku.

i przewidywalnie.

M: Czyli nieważne czy ta korona czy część przezdziąsłowa będzie

M: A co mógłby doktor powiedzieć nam o swojej koncepcji

się nie przyczepią, bo nie będą miały podparcia?

usuwając ząb powinniśmy od razu stworzyć podporę dla tkanek

V: Tak, wszystkie przypadki, które widzimy na wykładach, które są

technika zadziała, a nawet brak zastosowania jakiejkolwiek tech-

ko jest skomplikowane, a jednocześnie możemy sprawić, aby

ralnego zęba i wykonamy profil wyłaniania oparty o koronę kom-

niśmy komplikować prostych przypadków, a jednocześnie nie

miękkie pozostały na tym samym poziomie i się przyczepiły do

proste. Powinniśmy działać innowacyjne, minimalnie inwazyjnie

„Marginal Migration” oraz o innych technikach, które mówią, że
miękkich jak w technice muszli (shell technic)?

V: Myśląc o technikach typu shell technic oraz innych podobnych,

wypolerowana czy nie wypolerowana i tak tkanki miękkie nam

zakończone sukcesem i wyglądają piękne to są przypadki gdzie
mieliśmy gruby biotyp.

przychodzi mi na myśl stwierdzenie, że wiele dróg prowadzi do

M: Może powinniśmy stosować cyrkonowe tymczasowe korony?

sam cel. W mojej naturze leży to, aby zawsze wybierać najszybszą

V: Jeśli korona cyrkonowa nie jest licowana porcelaną, oczywiście

Rzymu czyli wiele różnych metod, które pozwolą osiągnąć ten

i najprostszą drogę, z najmniejszą liczbą potencjalnych zagrożeń

możemy myśleć o takim rozwiązaniu.

widywalna metoda. Według mnie, te techniki, o których mówimy

M: Ma Doktor na myśli, żeby była matowa, chropowata, niewy-

w drodze do obranego celu i zawsze musi to być najbardziej przesą zbyt nowe i jest mało badań na ich temat, a te które były prze-

polerowana?

Moi pacjenci nie chcą być królikami doświadczalnymi. I nawet jak

V: Nie, mam na myśli licowanie ceremiką. Ale nie myślmy

prowadzane w USA wcale nie są wielce obiecujące.
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M: Kolejne pytanie, jakie zadają mi pacjenci: jaka jest różnica
między koronami porcelanowymi na metalu i cerkonie?

V: Ja zawsze mówię tak: jeśli się uśmiechasz i nie pokazujesz dziąseł, a dokładnie miejsca, gdzie korona przechodzi w dziąsło, este-

tyka będzie zbliżona. Jeśli jednak masz szeroki uśmiech lub nawet
delikatnie pokazujesz strefę czerwono-białą, wybór korony pełnoceramicznej będzie najwłaściwszy.

Pokazując obszar przydziąsłowy korona musi być transparentna
i półprzejrzysta w świetle. Jeśli będzie matowa, zawsze będzie to
wyglądało sztucznie.
o takich rozwiązaniach we wczesnym stadium gojenia, bo to jest

Przy niskiej linii uśmiechu pacjent może zaoszczędzić trochę

i najprostsze rozwiązania używamy cyrkoniowego łącznika, a na-

skutkował brakiem zadowolenia pacjenta. Prawda według mnie

Zdaję sobie sprawę, że użycie tej techniki wymaga większej ilości

i precyzję w pracach na metalu, a do tego wykonanie korony por-

ale możemy zyskać więcej tkanki miękkiej na wysokość, szero-

na cyrkonie lub korony press. Korony wykonane w technice press

ce tworzymy przestrzeń, która zwiększa te wszystkie parametry,

szczelny brzeg korony, a mimo to lekarz w laboratorium musi za

walny i zamierzony. A jeśli na drugim etapie, kiedy wymieniamy

estetykę pracy.

czas mamy możliwość wykonania zabiegu augmentacji, jeśli

M: Czy możemy stwierdzić, że tkanki miękkie są bardziej stabilne

za bardzo skomplikowane. Próbujmy wybrać najprostszą drogę

pieniędzy. Przy wysokiej linii uśmiechu taki kompromis będzie

stępnie kształtujemy tkanki miękkie.

jest taka, że jest dużo trudniej technikom uzyskać dobrą estetykę

wizyt, więcej czasu, większej liczby korekt koron tymczasowych,

celanowej na metalu jest dużo bardziej pracochłonne niż korony

kość, a przede wszystkim także na grubość. Dzięki mojej techni-

lub na cerkonie są znacznie mniej pracochłonne i łatwiej uzyskać

a następnie tkanki możemy kształtować w sposób przewidy-

nie zapłacić więcej. Wydaje mi się że płacimy po prostu za lepszą

koronę tymczasową, nadal brakuje nam tkanek miękkich, to cały
to potrzebne, chociaż przypadku mojej techniki jest to bardzo

przy pracach na cerkonie?

implantu przebiegło w jak najlepszy i niezaburzony sposób. Nie

V: Oczywiście, cyrkonia jest najbardziej biokompatybilnym ma-

rzadkie. Stosując tę technikę skupiamy się na tym, aby gojenie
oczekujemy jakiś spektakularnych efektów gojenia tkanek mięk-

teriałem, ale tak naprawdę ta stabilność, to wypadkowa trans-

i w związku z tym do nas trafiają, są idealnymi pacjentami do le-

ka, czyli profil wyłaniania. Jest jeszcze wiele innych elementów,

żywają mocne alkohole, nieprawidłowo czyszczą zęby, a ich higie-

mu implantologicznego ma także ogromny wpływ na trwałość

technika jest przewidywalna, prosta i może być przeprowadzona

to najważniejszy aspekt, który powinien wpływać na nasz wybór

popełni się błąd, np. z nieprawidłowym umieszczeniem implantu,

pogrążone od strony policzkowej, maksymalnie 0,5mm do 1 mm

Jeśli jednak augmentacja zakończy się nekrozą, a tkanki miękkie

Cała tajemnica sukcesu tkwi w biokompatybilnej powierzchni

startować od dużo gorszych warunków niż mieliśmy wyjściowo.

mówiłem od 0,5 do 1 mm. Korona to tylko i aż kwestia estetyki

kich. Nie zapominajmy o tym, że ludzie którzy przecież tracą zęby,

gingiwalnych komponentów: zaprojektowanej korony i łączni-

czenia implantologicznego. Często są to osoby palące, które spo-

które wpływają na tę stabilność. Wybór odpowiedniego syste-

na także pozostawia wiele do życzenia. Dlatego uważam, że moja

i stabilność pracy. Duży wybór szerokości i wysokości łączników

przez każdego wyszkolonego lekarza dentystę-implantologa. Jeśli

systemu. Cementowane lub przykręcane korony powinny być

to zaczniemy nasze kształtowanie tkanek miękkich niejako od zera.

poddziąsłowo.

nie zagoją się prawidłowo lub powstanie defekt, wtedy będziemy

łącznika: tytanowej lub cerconowej oraz koronie pogrążonej, jak

Wtedy naprawdę możemy być w poważnych tarapatach. Nie mo-

i naturalności, transparencji, translucencji i profilu wyłaniania.

Dlatego ja, zamiast mówić o tym, że uczę innych lekarzy, wolę uży-

M: Czy możemy tak wyprofilować, ukształtować koronę, by

nie, która działa i jest przewidywalna.

porcelaną?

żemy już pogrążyć implantu głębiej, bo on już jest zintegrowany.

wać stwierdzenia, że dzielę się wiedzą, którą sprawdziłem klinicz-

brzeg korony cerconowej był poddziąsłowy, ale nie był pokryty

Nie powiem Wam, że macie wziąć Maserati i jechać w góry przy
temperaturze -10°
C. Poradzę Wam, żebyście wzięli VW Golfa, nawet jeśli Maserati wygląda lepiej. Jadąc Golfem osiągniemy zamie-

rzony cel. W Golfie, jak masz opony typu RunFlat i złapiesz gumę,
zawsze masz koło zapasowe. W Maserati nie ma koła zapasowego,
a w dodatku nikt nie wie jak je naprawić. Taka mentalność powinna przeświecać stomatologii.

M: Pacjenci często pytają, jak trwałe będą efekty leczenia.
V: Ja odpowiadam, że „na zawsze”, ale ma Pan/Pani na to leczenie
pięć lat gwarancji.
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V: To jest jedna z opcji, aczkolwiek w takiej sytuacji musimy głębiej

V: Są badania które dowodzą, że jak starylizuje się tytan, to wzmac-

wolę opcje, o których wcześniej mówiłem. To jest według mnie

otrzymaniu ich z laboratorium.

cementować koronę lub ją przykręcać. Ja osobiście tego nie lubię,

niamy jego strukturę. Ja zawsze sterylizuję korony i łączniki po

bardziej przewidywalne. Oczywiście, możemy zrobić jednoczęściową, przykręcaną koronę połączoną z łącznikiem. To jest najlep-

M: Dziękuję za tak owocną konwersację, która mam nadzieję

które mogą prowadzić do uzyskania stabilnego efektu, a kluczem

codziennych rozterek implanto-protetycznych.

pomoże wielu lekarzom implantologom w rozwiązywaniu ich

sze rozwiązanie. Trzeba jednak pamiętać o tym, że jest wiele dróg,

do wszystkiego jest biokompatybilność. Jeśli jednak wybierzemy
nieprawidłowy abutment, żadna korona nie jest stanie uratować

Z pięknego Sopockiego Molo dla IS

sytuacji. Idealnym rozwiązaniem wydają się być pełnokonturowe,

Maciej Marcinowski

jednoczęściowe korony cerconowe na cerconowych łącznikach.

M: Czy jednak jak wypolerujemy cercon to nadal włókna kolagenowe będą w stanie się przyczepić do korony?

V: To świetne pytanie, na pewno najlepszy cercon to ten, który

wychodzi fabrycznie z maszyny. Jeśli go dotkniemy wiertłem to
zniszczymy jego strukturę. To właśnie dlatego preferuję prekonturowane fabryczne łączniki, które dodatkowo przechodzą proces sterylizacji. Sterylizacja tytanowych łączników wpływa na ich
strukturę.

M: Czy to znaczy że sterylizuje Doktor łączniki?

reklama
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5. MIĘDZYNARODOWA SESJA IMPLANTOLOGICZNA PODCZAS TARGÓW KRAKDENT

Wykłady
dr George S. White,

Dziekan Wydziału Protetyki, Uniwersytet Columbia w Nowym
Jorku, USA

via live stream Columbia University

Stomatologia cyfrowa, która ma sens
dr Francis J. Valdinoto,

Wydział Protetyki, Uniwersytet Columbia w Nowym Jorku, USA

Implantoprotetyka - planowanie leczenia, uzupełnienia tymczasowe i ostateczne

dr Zeev Ormianer

Dyrektor Departamentu Edukacji Implantoprotetycznej na Wydziale Rehabilitacji Narządu Żucia, Uniwersytet w Tel-Avivie, Izrael

Jak zachowują się ruchome i stałe uzupełnienia implantoproteJuż po raz piąty podczas marcowych Targów Krakdent odbyła się
Sesja Implantologiczna organizowana pod patronatem Polskiego

Stowarzyszenia Implantologicznego. Wysoki poziom merytoryczny
Sesji gwarantowali doskonali prelegenci, których zaprosili współor-

tycznych podczas długiego okresu użytkowania

prof. dr Jean Pierre Bernard, Uniwersytet w Genewie, Szwajcaria

Optymalizacja materiałów i technik w implantologii stomatologicznej

ganizatorzy dr n.med. Mariusz Duda oraz dr Grzegorz Ziętek.

dr Roland Török,

Po raz pierwszy w Polsce była okazja aby na żywo dzięki możli-

Nowe rozwiązania w technikach augmentacji bocznej i pionowej

University College of Dental Medicine bezpośrednio z Nowego

prof. dr Peter Windisch

wościom live stream video posłuchać wykładowców Columbia
Jorku

Instytut Implantologiczny Török, Norynberga, Niemcy
oparte na podstawach biologicznych

Wydział Periodontologii, Uniwersytet Semmelweis w Budapeszcie, Węgry

Korekcja tkanek twardych i miękkich dookoła zębów naturalnych i

implantów - czy potrzebujemy dziąsła brzeżnego nieruchomego
dla długoczasowej stabilizacji?
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CURRICULUM HIGIENISTKI I ASYSTENTKI IMPLANTOLOGICZNEJ

10 marca 2016 Komisja Egzaminacyjna Polskiego pod przewodnictwem kierownik szkolenia dr n.med. Kingi Grzech-Leśniak wraz

z prof. dr hab. Marzena Dominiak oraz dr. Grzegorzem Ziętkiem
przeprowadziła egzamin teoretyczny dla 2. edycji Curriculum Higienistki i Asystentki Implantologicznej.

Szkolenie ukończyło 17 absolwentek, które otrzymały certyfikaty
ze strony amerykańskiego stowarzyszenia Higienistek Dentystycznych ADIA oraz PSI/ICOI/DGOI.

Uroczysta ceremonia wręczenia certyfikatów odbyła się po egzaminie.

Druga edycja nowego szkolenia PSI Curriculum Higienistki już za
nami.

Złoty partner Curriculum, firma Philips Polska dla najlepszej absol-

wentki szkolenia ufundowała nagrodę w postaci szczoteczki Soni-

Curriculum przeznaczone jest dla higienistek oraz asystentek sto-

care, którą otrzymała Pani Małgorzata Miśkowicz.

implantologicznych, których celem jest profesjonalna współpraca

Kolejna edycja Curriculum rozpocznie się w październiku i zakoń-

matologicznych, jak również̇ dla pozostałych członków zespołów
z lekarzem implantologiem oraz samodzielne przygotowanie pa-

czy podczas Krakdentu 2017.

cjenta do zabiegów z zakresu periodontologii, chirurgii stomatologicznej i implantologii.

Celem kursu było zdobycie umiejętności potrzebnych do sa-

modzielnej pracy z pacjentem w zakresie przygotowania go do

zabiegu implantologicznego, asysty podczas zabiegu oraz opieki
po implantacji.

Program wzorowany jest na międzynarodowych standardach
AIDA (The Association of Dental Implant Auxiliaries) i umożliwia
zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności koniecznych do

dalszego rozwoju zawodowego. Gwarantuje też długofalowe
efekty lecznicze poprzez nauczenie pacjenta współpracy pod

kątem utrzymania wzorowej higieny jamy ustnej, zapewniając

równocześnie stałą możliwość kontroli w gabinecie implantologicznym.

Wraz z warsztatami hands-on zawierającymi praktyczne procedu-

ry dla asysty podczas zabiegu chirurgiczno-implantologicznego,
program obejmuje elementy treningu z zakresu motywacji i edukacji pacjenta, kwalifikacji pacjenta do zabiegu implantologiczne-

go, uwypuklenia zagadnień związanych z estetyką śluzówkowo-dziąsłową.

Uczestniczki kursu zdobyły praktyczną wiedzę odnośnie doboru

akcesoriów higienicznych dla pacjenta, nauczyły się prowadzenia

prawidłowej dokumentacji medycznej oraz krok po kroku pozna-

ły procedury zabiegów higienicznych przy implantach z użyciem

skalera ultradźwiękowego dedykowanego do implantów, lasera
diodowego, czy kiret implantologicznych.

18
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Profesor Hurzeller w Warszawie...
dr n.med. Maciej Marcinowski

Profesor Hurzeller w Warszawie... czyli bezcenne Perio Story dla
każdego implantologa •
•

•

•

relacja z wykładu w krótkich żołnierskich słowach

przygotowując plan leczenia analizuj zdjęcia cyfrowe, zdjęcia rentgenowskie: pantomogram oraz tomografię komputerową

pierwszą decyzją, którą podejmiesz jest wyznaczenie zębów,

których nie jesteśmy w stanie już uratować i w związku
z tym musimy usunąć

kolejną rzeczą jaką powinieneś zanalizować jest estetyka,

szczególnie odcinka przedniego. Wtedy zaczynamy do-

strzegać, że oprócz utraty zębów pacjent utracił podparcie

•

także dla tkanek miękkich (na przykład dla warg). W dalszej

Dziś wiemy, że to jest fikcja. Pomiędzy dwoma implantami, nigdy

mieć wpływ na problemy ze stawem skroniowo-żuchwo-

dawek.

kolejności zauważamy, że najprawdopodobniej może to

nie jesteśmy w stanie zachować przewidywalnej wysokości bro-

wym, czyli problemy okluzyjne.

Pamiętaj, że:

czy mamy do czynienia z przewlekłą paradontopatią, utratą

są w stanie zachować brodawki pomiędzy implantem, a drugim

czące się zapalenie przyzębia

dawki zatrzymany tylko dzięki przyczepom, które zachowujemy

na podstawie karty badania periodontologicznego zobacz,

Żadne, nawet najbardziej zaawansowane techniki zabiegowe, nie

30 do 40% przyczepu, sprawdź fakt, czy mamy aktualnie to-

implantem lub pomiędzy implantem i zębem. Wysokość bro-

Według prof. Marcusa Hurzellera, pod względem periodontolo-

ze względu na istniejący ząb. Periodontium predestynuje nam

wiście musimy rozpocząć od zabiegów typu debridgment, a po-

Gdy pacjenci pytają Cię :

potrzeba.

dzie rozwiązaniem funkcjonującym do końca ich życia? Powiedz

gicznym żaden z zębów nie jest w stanie beznadziejnym. Oczy-

wysokość przyszłej brodawki i zachowuje jej wysokość.

tem przejść do bardziej zaawansowanych zabiegów jeśli jest taka

Czy rozwiązanie implantologiczne, które otrzymają od nas bęprawdę, że nie możemy im tego zagwarantować, ale być może
tak będzie.

Pamiętaj, że przy zabiegach augmentacji, kolejne badanie perio
możemy wykonać dopiero rok po zabiegu.

Zastosowanie najtwardszych, najtrwalszych i jak najbardziej
estetycznych, a co za tym idzie jak najdroższych materiałów,
jako standardu postępowania, jest - według Profesora- błędem

w planowaniu. Analizując danego pacjenta, przygotuj plan lecze-

nia adekwatny do momentu, w którym aktualnie jest pacjent. Nie

powinniśmy traktować rozwiązań na implantach, jako rozwiązania
ostatecznego. Nie powinniśmy też podchodzić do planowania w

ten sposób, żeby to, co chcemy uzyskać, z założenia miało wytrzymać do końca życia

Gdy trafia do nas pacjent z przewlekłą parodontopatią czy gingiPlanuj:

Jak najmniej inwazyjne działanie. Jeśli mamy czarne trójkąty,

sprawdź, czy nie wystarczy zamknięcie tej przestrzeni kompozy-

tem, który da bardzo dobry efekt estetyczny, a przede wszystkim

będzie zaakceptowany przez pacjenta i spełni jego oczekiwania.
W niektórych przypadkach szlifowanie zęba mogłoby się okazać
szkodą dla niego i zmniejszyć jego przeżycie przez kolejne lata.
Zapomnij o:

Gdy musisz odtworzyć z użyciem implantów dwa centralne siekacze, to kiedyś implantowałeś jednego siekacza, następnie czekałeś rok i dopiero implantowałeś drugiego. W ten sposób wierzo-

no, że jesteśmy w stanie zachować brodawkę między implantami.
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vitis to nie możemy w ciągu miesiąca czy dwóch zrekonstruować

All on 4 były niestety nieprzewidywalne i często musimy borykać

Rada: Poznaj status periodontologiczny tego pacjenta, a wtedy

Jeśli masz pacjenta z historią leczenia przyzębia, gdzie nastąpiła utra-

uzębienia w oparciu o nowe mosty czy korony.

się z powikłaniami po tamtych zabiegach.

dowiesz się, jak zachowają się tkanki przyzębia i kość przez kolejne

ta przyczepu - lecząc ortodontycznie używaj dużo mniejszych sił.

Pamiętaj, że zmienił się profil nauczania przez ostatnie 20 lat. Kie-

miesiące i lata. Inaczej możemy zapędzić się w ślepą uliczkę.

Wykonasz pacjentowi drogie uzupełnienie protetyczne oparte na

dyś był to tzw. Comprehensive dentistry. Kiedyś tworzono dla pa-

implantach, a pacjent nie będzie wiedział, jak ma zachować wła-

cjenta plan leczenia, pacjent przechodził leczenie periodontolo-

20 lat doświadczeń także każe nam zupełnie inaczej patrzeć na

podtrzymujące. Dziś zupełnie inaczej podchodzimy do planowa-

ściwą higienę.

giiczne, ortodontyczne, protetyczne i na końcu trafiał na leczenie

zabiegi natychmiastowej implantacji. Dziś wiemy, że zabiegi typu

nia niż 20 lat temu. Kiedyś uważano, że poprzez takie komplekso-

we leczenie możemy pacjentowi obiecać dożywotnią gwarancję
na uzupełnienia. Dziś wiemy. że to po prostu była fikcja.

Jeżeli stwierdzasz, że pacjent jest obciążony chorobą przyzębia

i innymi przypadłościami, wtedy musimy pacjentowi od razu po-

wiedzieć, że stabilność jego leczenia, będzie leżała w jego rękach,

ale także w jego układzie odpornościowym, którego nie jest stanie
zmienić. To będzie wpływało na fakt, czy efekt, który uzyskamy będzie trwały na kilka lat, kilkanaście, czy do końca życia.

Nie jesteśmy w stanie zmienić odpowiedzi organizmu na dane
reklama

Implantologia Stomatologiczna | PSI Implant Dentistry rok VII nr 2 (14) 2016
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INTERNATIONAL CONGRESS OF ORAL IMPLANTOLOGISTS

8-10 czerwca 2017
Double Tree by Hilton Hotel Kraków

10 Międzynarodowy Kongres PSI
1. Międzynarodowy Kongres ICOI Europe
ICOI Europe Consensus Conference

Key Speakers: prof. Ervin Weiss-Dean, prof. Stephen F. Rosenstiel, dr
Howard Gluckman, Livio Yoshinaga (DSD inventor), prof. Ady Palti, dr
Paul Weigle
Invited Speakers: prof. Gerard Scortecci, prof. Itzhak Binderman, dr Zeev
Ormianer, dr Konstantinos Valavanis, dr Armin Nedjat, dr Mariusz Duda/tech.
dent. Uli Hauschild

Podium Główne:
Najnowsze doniesienia w implantologii cyfrowej
Implantologia minimalnie inwazyjna

Consensus Conference
Rekonstrukcja implantologiczna bezzębnej żuchwy standard leczenia

• Egzaminy Fellowship/Diplomate
• Warsztaty przedkongresowe
• 2. Międzynarodowy Weekend
Curriculum Implantologii

ORGANIZATOR:
Biuro PSI, Katowice, ul. Dyrekcyjna 10/1a
psi@icoi.pl, 32 203 27 85
Rejestracja i szczegółowe informacje

www.kongrespsi.pl 		

www.psi-icoi.pl www.icoi.org

www.www.facebook.com/Polskie-Stowarzyszenie-Implantologiczne

OPŁATY
Wczesna rejestracja do 20 marca 2017
Koszt udziału w kongresie – 1500 pln
• dla członków PSI/ICOI/DGOI- 1300 pln
• dla członków PTE, PTSL- 1400 pln
• dla studentów – 650 pln (opłata nie zawiera zaproszenia na umprezę)
Po 21 marca 2017
Koszt udziału w kongresie – 1700 pln
• dla członków PSI/ICOI/DGOI - 1500 pln
• dla członków PTE, PTSL - 1600 pln
• da studentów – 850 pln (opłata nie zawiera zaproszenia na umprezę)
• każdy moduł warsztatowy - 200 pln
• zaproszenie na imprezę dla osób towarzyszących i firm - 250 pln
• koszt udziału w kongresie zawiera zaproszenie na imprezę
• podane ceny zawierają podatek vat

RADA NAUKOWA
prof. Ady Palti
prof. Erwin Weiss-Dean
prof. Stephen F. Rosenstiel
dr Howard Gluckman
Livio Yoshinaga (DSD inventor)

dr Paul Weigle
prof. zw. dr hab. n.med. Ryszard Koczorowski
prof. zw. dr hab. n. med. Joanna Wysokińska - Miszczuk
prof. zw.dr hab. n. med. Maciej Romanowicz
lek. lek. dent. dr hab. Krzysztof Osmola
dr n.med. Mariusz Duda

8 czerwca 2017
Międzynarodowy Weekend Curriculum Implantologii - prof. Ady Palti
Warsztaty Sponsorów
Consensus Conference:
prof. Ervin Weiss-Dean, prof. Stephen F. Rosenstiel, dr Paul Weigle,
prof. Gilberto Sammartino, dr John Olsen, dr Howard Gluckman, prof. Ady Palti, Livio Yoshinaga,
dr Kenneth Judy, prof. Norina Forna

9-10 czerwca 2017
dr Zeev Ormianer
Wpływ momentu obrotowego przy wprowadzaniu implantu w strukturę kości

Egzamin Fellowship/Diplomate
prof. Erwin Weiss-Dean
prof. Stephen F. Rosenstiel
Materiały ceramiczne w implantologii i stomatologii odtwórczej - najnowsze doniesienia
prof. Gerard Scortecci
Basal implantology
tech. dent. Uli Hauschild/dr Mariusz Duda
Koncepcja Guided Esthetics Concept:zastosowanie protokołów cyfrowych w złożonych przypadkach
implantologicznych
Livio Yoshinaga (DSD inventor)
Koncepcja SKYN
prof. Itzhak Binderman
Kiedy komórki spotykają przeszczep kostny - biologia przeszczepów
dr Konstantinos Valavanis
Walne Zebranie członków PSI
Gala dinner
dr Armin Nedjat (Champions)
MIMI I i II - dystrakcja bez tworzenia płatów i implantacja natychmiastowa
dr Howard Gluckman
prof. Ady Palti
Implantologiczne rozwiązania minimalnie inwazyjne w przypadku wąskiego wyrostka zębodołowego.
Rekonstrukcje oparte na wielu przypadkach w codziennej praktyce.
Ceremonia wręczenia certyfikatów
dr Paul Weigle

AFILIACJA KONGRESU:

ORGANIZATOR:

INTERNATIONAL CONGRESS OF ORAL IMPLANTOLOGISTS

SPONSORZY I PARTNERZY:
PLATYNOWY SPONSOR:

ZŁOTY SPONSOR:

PARTNER PIEZOCHIRURGICZNY:

PATRON PRASOWY:

PARTNERZY MEDIALNI:

ZŁOTY PARTNER CURRICULUM IMPLANTOLOGII

ZŁOTY PARTNER CURRICULUM ASYSTENTKI I HIGIENISTKI IMPLANTOLOGICZNEJ

SREBRNY PARTNER CURRICULUM ASYSTENTKI I HIGIENISTKI IMPLANTOLOGICZNEJ

www.kongrespsi.pl

www.psi-icoi.pl

NYU DENTISTRY

COLLEGE
OF DENTAL MEDICINE

INTERNATIONAL CONGRESS OF ORAL IMPLANTOLOGISTS

New York University College of Dentistry
Linhart Continuing Dental Education Program
Kolegium Stomatologii Uniwersytetu Nowojorskiego
Program im. „Linharta” Szkolenia Podyplomowego w Stomatologii

„Współczesne koncepcje stomatologii amerykańskiej:
Zaawansowana wiedza z zakresu implantologii
i rehabilitacji jamy ustnej.”
2-5 listopada 2016 (środa-sobota)
GRUPA DGOI/PSI/DUDA CLINIC COLLEGE

EXPERT PROGRAM PSI
MODUŁY MIĘDZYNARODOWE
dla CURRICULUM IMPLANTOPROTETYCZNE
DUDA CLINIC COLLEGE
4 + 2 Katowice / Nowy Jork
dla CURRICULUM PERIOIMPLANTOLOGICZNE
DUDA CLINIC COLLEGE
4 + 2 Katowice / Nowy Jork

Rejestracja on-line

www.psi-icoi.pl
www.college.dudaclinic.com

Kolegium Stomatologii Uniwersytetu Nowojorskiego
Program im „Linharta” Szkolenia Podyplomowego
w Stomatologii
„Współczesne koncepcje stomatologii amerykańskiej:
Zaawansowana wiedza z zakresu implantologii i rehabilitacji jamy ustnej”
2-5 listopada 2016 (środa - sobota)
GRUPA DGOI/PSI*

Środa, 2 listopada 2016

9.00 -16.00

dr Stephen Wallace
Były adiunkt Zakładu Implantologii Kolegium Stomatologii Uniwersytetu
Nowojorskiego, adiunkt Zakładu Periodontologii Uniwersytetu Columbia, prowadzi praktykę prywtną w dziedzinie periodontologii i implantologii w Waterbury, w stanie Connecticut; członek American Academy of
Periodontology oraz Academy of Osseointegration.
“Postępy i innowacje w zabiegach podnoszenia dna zatoki i augmentacji”
Powstałe w ostatnim dziesięcioleciu, bazujące na dowodach z badań naukowych, prace przeglądowe na temat zabiegów podnoszenia dna zatoki ujawniły, że implanty umieszczane po wprowadzeniu wszczepu w rejonie dna zatoki wykazują podobny lub dłuższy, okres stabilności, niż
te wprowadzone w bocznej części szczęki, bez wszczepu. Dane z powyższych prac pokazują,
że zastosowanie dostępnej wiedzy w zakresie wyboru materiału wszczepowego, błony i rzeźby
powierzchni implantu posiada kluczowe znaczenie dla osiągnięcia wysokiego odsetka udanych
zabiegów.
Głównym tematem prezentacji będzie zastosowanie tej wiedzy podczas opracowywania planów leczenia, prowadzących do osiągnięcia jak najkorzystniejszych wyników w praktyce klinicznej. Ponadto zaprezentowane zostaną wyniki badania przeprowadzonego w na podstawie bazy
danych obejmującej ponad 1000 zabiegów augmentacji dna zatoki, przeprowadzonych w Zakładzie Implantologii Uniwersytetu Nowojorskiego. Postępowanie omawiane będzie krok po kroku, by umożliwić lekarzom osiąganie najlepszych możliwych wyników przy zminimalizowanym
ryzyku powikłań. Zostanie przedyskutowane postępowanie w przypadku wystąpienia powikłań
śródzabiegowych- i pozabiegowych .
Główne tematy to:
• Podejmowanie decyzji o podniesieniu dna zatoki w oparciu o dowody naukowe (prawidłowy
wybór materiałów wszczepowych i błon).
• Ewolucja techniki podniesienia dna zatoki z dojścia bocznego na slajdach i prezentacjach
video (narzędzia rotacyjne, piezochirurgia, technika DASK**).
• Techniki przezwyrostkowego podniesienia dna zatoki (z użyciem osteotomów, technika Physiolift, technika balonikowa).

Czwartek, 3 listopada 2016

8.30 -15.30

dr Cyril Evian
Profesor klinicysta, Zakład Periodontologii Uniwersytetu Stanu Maryland; były profesor klinicysta Zakładu Periodontologii i Implantologii
Stomatologicznej Kolegium Stomatologii Uniwersytetu Nowojorskiego;
były profesor klinicysta Periodontologii Uniwersytetu Pensylwania, były
pełniący obowiązki Kierownika Zakładu Periodontologii Wydziału Stomatologii Uniwersytetu Pensylwania; były Dyrektor Studiów Dyplomowych
w dziedzinie Periodontologii i Implantologii Uniwersytetu Pensylwania,
posiada dyplom wydany przez American Board of Periodontology. W ramach swojej praktyki
prywatnej (Filadelfia, w stanie Pensylwania) zajmuje się periodontologią, implantologią i zaburzeniami w stawach skroniowo-żuchwowych.
„Natychmiastowe wprowadzanie implantu jako metoda osiągnięcia doskonałego
efektu klinicznego i satysfakcji pacjenta”
(8:30 – 12:00)

Natychmiastowe wprowadzenie implantu do zębodołu po ekstrakcji powoduje skrócenie czasu leczenia i zmniejszenie liczby zabiegów chirurgicznych, pomaga również zachować kształt kości
i tkanek miękkich wyrostka. Kurs przedstawia zarys technik umożliwiających lekarzowi ekstrakcję zęba,
natychmiastowe wprowadzenie implantu do zębodołu i utrzymanie kształtu tkanek miękkich. Urządzenia wspomagające gojenie poddziąsłowe stosowane są, by pomóc w utrzymaniu kształtu dziąsła.
Schematycznie przedstawione zostaną procedury chirurgiczne pozwalające chirurgowi przeprowadzać
wszczepienie kości i tkanek miękkich podczas natychmiastowego wprowadzania implantu.

„Postęp i innowacje w stosowaniu laserów stomatologicznych, pomocnych
w przeprowadzaniu skutecznych zabiegów chirurgicznych”
(13:00 – 15:30)
Lasery stosowane są w gabinetach stomatologicznych wspomagająco w leczeniu periodontologicznym
i implantologicznym. Laser jagowo-erbowy Biolase Waterlase IPlus, wspólnie z opatentowanymi końcówkami Radial Firing Tips (RFPT), opracowany został w celu leczenia chorób przyzębia, mucositis i periimplantitis. Urządzenie to, w większości przypadków, zastępuje wykonywanie nacięć skalpelem i może
być stosowane bez konieczności zakładania szwów. Laser jest skuteczny w pracy zarówno w przypadku tkanek twardych, jak i miękkich i może być używany do cięcia tkanek zęba, kości, tkanek miękkich
oraz usuwania kamienia z głębokich kieszonek. Większość laserów periodontologicznych tnie wydzielając ciepło. Waterlase IPlus łączy w sobie energię lasera i opatentowany spray wodny, dlatego cięcie
prowadzane jest na zimno, co powoduje mniejszy obrzęk i o wiele mniejszy dyskomfort pozabiegowy
u pacjenta. Z uwagi na powyższe może on być stosowany również do leczenia stanów zapalnych wokół
implantów, jako że przy leczeniu implantologicznym nie można rozgrzewać tkanek. Pacjenci przyjmujący
leki rozrzedzające krew, w większości przypadków, mogą być leczeni bez konieczności ich odstawiania.
Laser może być również stosowany do:
• Minimalnie inwazyjnego wydłużania korony.
• Gingiwektomii.
• Frenektomii.
• Fibrotomii więzadła okrężnego po leczeniu ortodontycznym.
• Biopsji.
• Depigmentacji dziąseł.
• Ekstrakcji u pacjentów z grup ryzyka. Pacjenci nie muszą przestawać przyjmować leków rozrzedzających krew w celu wykonania zabiegu. Leczenia bolesnych owrzodzeń, leczenia nieprawidłowości
błony śluzowej i dziąseł obejmujących zaburzenia w obrębie nabłonka, liszaj płaski, pemfigoid.
Inną korzyścią terapii laserem jest prowadzenie skutecznego leczenia przy o wiele mniejszym stresie
i dyskomforcie dla pacjenta. Praktykujący dentyści stosują laser Waterlase IPlus w leczeniu wszystkich
tych zaburzeń dotyczących przyzębia, implantów i tkanek miękkich.
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8:30–12:30

George E. Romanos, DDS, PhD, prof. dr med. dent.
Profesor periodontologii na Wydziale Stomatologii przy Uniwersytecie Stony Brook,; profesor chirurgii stomatologicznej i implantologii we Frankfurcie, Niemcy.
Przeszedł pełne szkolenie w dziedzinie periodontologii, protetyki i chirurgii
stomatologicznej w Niemczech i Nowym Jorku; posiada wiele dyplomów
z dziedziny chirurgii stomatologicznej i implantologii zdobytych w Niemczech; certyfikat z dziedziny periodontologii i AEGD*** (Uniwersytet w Rochester); Dyplom American Board of Periodontology i Int. College of Oral Implantology (ICOI); były
wykładowca i dyrektor Instytutu Nauki o Laserach na Wydziale Stomatologii Uniwersytetu Nowojorskiego; były wykładowca stomatologii klinicznej Uniwersytetu w Rochester, w stanie Nowy
Jork; posiada prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty w stanie Nowy Jork i w Europie.
Członek: Academy of Osseointegration (AO), Int. College of Dentists, ICOI, ITI foundation, American Society for Laser Medicine and Surgery i International Academy for Dental Facial Esthetics.
Członek kolegiów redakcyjnych: IJOMI, Clin. Impl. Dent. and Relat. Res. (członek), Journal of
Prosthodontics (członek), Odontology (współredaktor), Photomedicine and Laser Surgery (członek), Quintessence Int. (członek), Compendium (członek), Journal of Periodontology (recenzent), Int. J. Dent. (członek) i innych; autor ponad 250 publikacji oraz 5 książek; przeprowadził
ponad 500 prezentacji na całym świecie.
„Postępy i innowacje w augmentacji grzbietu wyrostka zębodołowego: rozważania na temat kwestii estetycznych i klinicznych”
Jak wiadomo, zabiegi augmentacji są często przeprowadzane w codziennej praktyce. W przypadku wąskiego grzbietu wyrostka istnieje wiele procedur plastyki pozwalających zwiększyć jego szerokość, jednak liczne są również ograniczenia. Jednakże zabiegi augmentacji mogą być prowadzone skutecznie, co zależy od różnych reakcji
organizmu pacjenta, a nade wszystko od podejścia chirurgicznego. Prowadzący zaprezentuje różne koncepcje leczenia i omówi koncepcje biologiczne oraz sposób postępowania
w przypadku powikłań. Zostaną przedyskutowane kolejne etapy zabiegów chirurgicznych i warunki, jakie muszą być spełnione, by przeprowadzić je skutecznie, jak również
możliwości leczenia z zastosowaniem różnych strategii. Zaprezentowane zostanie postępowanie z niedostatecznie szerokim grzbietem wyrostka, a także zwiększenie jego
wysokości w odcinku przednim i bocznym szczęki i żuchwy. Szczególny nacisk położony będzie na technikę augmentacji pionowej w aspekcie możliwości uzyskania dobrego
i przewidywalnego rezultatu.
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8:30–12:30

Dr n.med. Mariusz Duda
Chirurg stomatologiczny, implantolog; ICOI Diplomate; Prezydent PSI, Wiceprezydent ICOI i DGOI na Polskę, członek zarządu ICOI EUROPE.
Dyrektor naukowy programu doskonalenia zawodowego “PSI Curriculum
of Implantology”;
Założyciel Duda Clinic – Kliniki Implantologii Stomatologicznej i Stomatologii Estetycznej;
Założyciel Duda Clinic – Kolegium Stomatologii, Katowice, Polska;
Redaktor naczelny czasopisma “PSI Implant DEntistry”; Redaktor społeczny „Implantologii Stomatologicznej”;
„Ewolucja krok po kroku: od metod klasycznych do implantologii cyfrowej”
Poprawa jakości leczenia stomatologicznego oznacza stopniową ewolucję i przechodzenie od
klasycznych metod leczenia do implantologii opartej na technikach cyfrowych. Błędy w szeroko
pojętym planowaniu implantoprotetycznym, nieodpowiednia komunikacja między gabinetem
stomatologicznym a laboratorium techniki dentystycznej, brak odpowiedniej dokumentacji fotograficznej, niezadawalająca jakość ostatecznej odbudowy, czy czasochłonne przymiarki oraz
korekty prac protetycznej, to wszystko może powodować brak satysfakcji z pracy wykonywanej
przez lekarza stomatologa.
Autor dokona porównania klasycznego sposobu kompleksowego planowania i wykonywania
odbudów implantoprotetycznych z przypadkami wykonywanymi w całości metodami cyfrowymi. Porównanie poziomu planowania, jakości, precyzji, dokumentacji, czasu spędzonego przy
fotelu oraz satysfakcji z pracy przemawiają na korzyść nowoczesnych technologii, które są już
dzisiaj dostępne.
•
•
•

Ewolucja w kierunku rozwiązań cyfrowych
wirtualne planowanie, podejmowanie decyzji, nawigacja, drukowanie, CAD CAM
Plusy i minusy rozwiązań cyfrowych

*DGOI = Die Deutsche Gesellschaft für Orale Implantologie – Niemieckie Towarzystwo Implantologiczne
*PSI = Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne
**DASK (Dentinum Advanced Sinus Kit) – zestaw narzędzi, który składa się z narzędzi maszynowych i ręcznych wykorzystywanych w zabiegach podnoszenia dna zatoki szczękowej metodą otwartą i zamkniętą. Dzięki takim rozwiązaniom podniesienie
zatoki możliwe jest bez użycia
piezo do chirurgii stomatologicznej, gdyż pracujemy używając mikrosilnika i kątnicy redukującej (zaczerpnięte ze strony:
http://www.dentalholding.com/narzedziachirurgicznedentium.html)
***AEGD = Advanced Education in General Dentistry

27th ANNUAL

NYU/ICOI Implant Symposium
“Aesthetic Challenges and Solutions in Modern Implant Dentistry”
Presented By:
ASHMAN DEPARTMENT OF PERIODONTOLOGY AND IMPLANT DENTISTRY
LINHART CONTINUING DENTAL EDUCATION PROGRAM
INTERNATIONAL CONGRESS OF ORAL IMPLANTOLOGY (ICOI)
Saturday, NOVEMBER 5, 2016 - SEPTODONT LECTURE HALL, 1ST FLOOR
Morning Moderator:

Dr. Peter M. Loomer
Clinical Professor & Chair, Ashman Department of Periodontology &
Implant Dentistry

7:30 a.m. – 8:15 a.m. 		

Registration / Coffee / Exhibits

8:15 a.m. – 8:30 a.m. 		
Welcome and Introduction
				Dr. Peter M. Loomer & Dr. Kenneth W.M. Judy
8:30 a.m. – 09:00 a.m.
Dr. Stephen Chu
				Maximizing the Aesthettic Result: The Scope of the Problem
9:00 a.m. – 10:00 a.m.

Dr. Ady Palti
Full Arch Aesthetics in the Daily Practice: A Step-by-Step Approach to
Achieving Long-Term Success

10:00 a.m. – 11:00 a.m.
Dr. Joseph Kan
				Inter-Implant Papilla Management in the Esthetic Zone
11:00 a.m. – 11:30 a.m.

Break

11:30 a.m. – 12:30 p.m.

Dr. Guido Sarnachiaro
Managing Implants Placed into Postextraction Sockets with Dentoalveolar
Defects

12:30 p.m. – 01:45 p.m.

Lunch/ Exhibits

Afternoon Moderator:

Dr. Kenneth W.M. Judy
Co-Founder & Co-Chairman, International Congress of Oral Implantology

1:45 p.m. – 2:45 p.m.

Dr. Homa Zadeh
Immediate versus Delayed Implant Placement: Biological, Surgical and
Practical Considerations

2:45 p.m. – 3:45 p.m.

Dr. Fabio Scutella
Influence of the Restorative Abutment Morphology Over the Peri-Implant
Soft Tissue

3:45 p.m. – 4:45 p.m.
Dr. Richard Kraut
				Bone Morphogenic Protein Grafts as a Basics for Implant Solutions
4:45 p.m. – 5:00 a.m.

Break

5:00 p.m. – 6:00 p.m.

ICOI Awards Ceremony
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XXXIII Międzynarodowy Kongres ICOI w Barcelonie
dr n.med. Maciej Marcinowski

Barcelona powitała na wiosennym deszczem. Z lotniska El Prat

niu daje szanse na uratowanie chorych zębów u 83 % pacjentów

nad samym brzegiem Morza Śródziemnego, gdzie odbywał się

stosowanego leczenia, u których także nie powiedzie się leczenie

Do stolicy Katalonii przyjechali implantolodzy z 25 krajów, by po-

profesora wśród wielu implantologów istnieje mylne przekonanie

dotarliśmy wprost do Centrum Kongresowego zlokalizowanego
XXXIII Światowy Kongres ICOI.

szerzyć swoją wiedzę dotycząca zaawansowanych metod reha-

bilitacji implantoprotetycznych przy zastosowaniu sprawdzonych
metod leczenia.

Trakcie kongresu omówiono między innymi następujące kwestie:

dobór odpowiedniego implantu w przypadku zaniku wyrostka,
metody rekonstrukcji w przypadku atroficznych szczęk, odtwarza-

nie tkanek miękkich, implantację natychmiastową oraz w strefie
estetycznej.

Najnowsze technologię prezentowane przez wysokiej klasy klini-

cystów pozwoliły uczestnikom posiąść wiedzę zakresu trwałych
i estetycznych rekonstrukcji protetycznych.

W trakcie XXXIII Światowego Kongresu ICOI w Barcelonie mieli-

śmy przyjemność rozmawiać z profesorem Carlosem Mendie-

tą - szefem Katedry Periodontologii Uniwersytetu w Barcelonie.
Zwrócił on naszą uwagę na zależność między chorobami ogólnoustrojowymi (cukrzycą, chorobami serca, chorobami płuc) a

paradontozą. W dalszej części rozmowy zauważył, że wśród implantologów nie ma wystarczającej wiedzy na temat chorób przyzębia, a dobra znajomość sposobów zapobiegania temu schorze-
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i tylko w przypadku 3,4 % osób nie odnotowujemy poprawy za-

implantologiczne z uwagi na genetyczne ograniczenia. Według
o tym, że leczenie periodontologiczne nie przynosi zamierzonych

skutków, a choroby przyzębia są nie do zatrzymania. Niepotrzeb-

nie przeprowadza się więc leczenie implantologiczne w sytuacji,
gdy można ratować ząb korzystając z wiedzy z zakresu periodon-

tologii. Przytaczając cytat z "Don Kichota z La Manchy" Cervantesa,
iż "ząb jest ważniejszy niż diament" dał jeszcze dobitniej do zrozumienia, że warto o ten skarb walczyć do samego końca. Dzięki

takiemu działaniu pacjent zyska pewność, co do naszych umiejętności, ale także intencji i jeśli w przyszłości straci ząb, uwierzy, że

zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy i teraz najlepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie implantu.

W dalszej części profesor Mendieta zwrócił uwagę na ważną rolę

higienistki stomatologicznej w zespole gabinetu dentystycznego,
zaznaczając iż jej funkcja jest nie do przecenienia także w leczeniu
periodontologicznym.

Aby osiągnąć sukces w periodontologii należy mieć doświad-

czenie w tej dziedzinie i bazując na nim, będzie się potrafiło

przewidzieć rokowania dla zęba. Jeśli są one bardzo złe, należy
ząb usunąć i wówczas skupić się na niechirurgicznym leczeniu

Implantologia Stomatologiczna | PSI Implant Dentistry rok VII nr 2 (14) 2016

EDUKACJA

pozostałych zębów, które w naszych prognozach mają szansę na

inicjatywą.

Doktor Mariusz Steigmann z ICOI, którego także mieliśmy przy-

netową www.icoistudyclub.com, która będzie służyła pomocą

wyleczenie.

jemność zaprosić do rozmowy zauważył, że dotychczas implanto-

logia skupiała się na kości, natomiast jego celem było, aby zmienić
tę perspektywę i przenieść koncentrację na tkanki miękkie i zarzą-

dzanie nimi.

Technika preparacji płata ewoluowała od preparacji pełnego
płata do obecnie stosowanych technik dzielonych, które coraz

częściej wykonujemy jako reperację nabłonka. Zdaniem doktora

Steigmanna stomatolodzy (a może bardziej implantolodzy) zdali
sobie sprawę, z tego że potrzebne są nowe techniki szycia war-

Natomiast spoglądając w przyszłość wspomniał platformę inter-

członkom ICOI bez względu na dzielące ich granice geograficzne.
Z Barcelony, której Ogrody Gaudiego i Sagrada Familia inspirują

do tworzenia rekonstrukcji implantoprotetycznych, w których
piękno łączy się ze sztuką i rzemiosłem. Maciej Marcinowski i Piotr
Krzyształowski
Pozdrawiam

Maciej Marcinowski

stwowego oraz szwy repozycyjne, które znajdują zastosowanie

szczególnie w strefie estetycznej. Nowe techniki nie są proste, ale

pozwalają uzyskać bardzo dobre efekty, między innymi w postaci
tkanek pozbawionych blizn.

Zastanawiając się nad najważniejszym przesłaniem z XIX kongresu

implantologicznego w Barcelonie, dr Marius Steigmann zauważył,

iż cały czas poszukujemy metod leczenia perimplantitis. Musimy
bardzo rozważnie przemyśleć i przeanalizować, gdzie chcemy
i gdzie możemy umieścić implant oraz gdzie nie powinniśmy

tego robić. Dotyczy to konkretnego miejsca i konkretnej sytuacji

u nowego pacjenta oraz oceny, jak długo potrwa leczenie i jak postępować w przypadku komplikacji, które mogą się pojawić.

Na zakończenie interesującej rozmowy doktor przyznał, że cyfrowe rozwiązania są przyszłością stomatologii i będą wykorzysty-

wane w coraz większym stopniu przez dentystów, a szczególnie

w dziedzinie protetyki.

W rozmowie z nami profesor Ady Palti stwierdził, że XIX Kongres
Implantologiczny okazał się wielkim sukcesem, goszcząc uczestni-

ków z 25 krajów świata. Opowiedział także o planach ICOI Europe,
który we współpracy z PSI przygotowuje spotkanie na dla przed-

stawicieli starego kontynentu w Krakowie w 2017 roku. Odnosząc
się do pytania o genezę powstania ICOI profesor zwrócił uwagę

na potrzebę szerzenia wiedzy implantologicznej, która stała za tą
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Uli Hauschild

dr Albert van Hove

dr Sébastien Rousset

dr Dominik Muylaert

Cyfrowy system organizacji pracy umożliwia efektywne zarządzanie dostępnymi
zasobami w implantologii

Uli Hauschild (technik dentystyczny),
dr Albert van Hove,
dr Sébastien Rousset,
dr Dominik Muylaert
Uli Hauschild Dental Design Srl
Piazza Colombo, 29
18038 Sanremo/ Italy
Email: info@dentaldesign.biz
Uli Hauschild Dental Design

Każda osadzana w jamie ustnej pacjenta rekonstrukcja protetyczna jest sumą decyzji podjętych w trakcie złożonego procesu
leczenia. Najważniejsze z nich oparte są na właściwym oszaco-

waniu sytuacji wyjściowej, a co za tym idzie na uwzględnieniu

optymalnego wykorzystania pozostałych zębów, podłoża kost-

nego oraz tkanek miękkich. Przedstawiony poniżej przypadek
65-letniego pacjenta, który w ciągu jednego przedpołudnia
zaopatrzony został w szpitalu w Monako w protezę całkowitą

górną opartą na implantach, jest najlepszym przykładem optymalnego zarządzania dostępnymi zasobami.

W znieczuleniu ogólnym usunięto wszystkie zęby szczęki pa-

cjenta. Następnie wprowadzonych zostało 8 implantów, które
obciążono natychmiastowo przykręcanym uzupełnieniem pro-

tetycznym tymczasowym. Pacjent, nie odczuwając dolegliwości
pozabiegowych, mógł opuścić klinikę jeszcze tego samego dnia.
Jak to możliwe?

Szczegółowy przebieg leczenia pacjenta został zaplanowany

i przygotowany w oparciu o zdjęcia tomografii komputerowej,
które były analizowane w zakresie potrzeb techniki dentystycznej
pod nadzorem Uli Hauschilda. Dzięki nowoczesnej, zaawansowanej technologii komunikacji możliwe było przesłanie danych uzy-

skanych z badania do laboratoryjnego systemu informatycznego
(Exocad Dental-CAD, exocad GmbH, Darmstadt, Niemcy). W ten
sposób plan zabiegu został zdigitalizowany.

Najnowsze osiągnięcia z dziedziny implantologii wspomaganej
komputerowo zostały wykorzystane na wszystkich etapach planowania i leczenia, nie tylko pojedynczo, ale także jako uzupełniające się wzajemnie procedury. Plan oparty został na wyjściowej sy-

tuacji wewnątrzustnej pacjenta - jego założeniem było możliwie
wierne jej odtworzenie. Kolejnym ważnym celem było skrócenie

do minimum czasu rehabilitacji implanto-protetycznej, co miało
znacznie zwiększyć poziom odczuwanego przez pacjenta kom-

fortu, a także przyczynić się do obniżenia kosztów postępowania
implantologicznego.

Przedstawiony w artykule przypadek prezentuje sposób postępo-
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ryc. 1

ryc. 2

ryc. 3

Ryc. 1 Sytuacja wyjściowa, widok z lewej strony
Ryc. 2 Sytuacja wyjściowa, widok z przodu
Ryc. 3 Sytuacja wyjściowa, widok z prawej strony
wania oparty na czerpaniu korzyści na zasadzie synergii. Metoda
ta wykazuje dużo więcej zalet, niż podejście tradycyjne - zarów-

no dla pacjenta jak i zespołu lekarskiego. Jej wyjątkową cechą

decyzja o przeprowadzeniu postępowania chirurgiczno-implantologicznego z odbudową natychmiastową (ryc. 1-6).

jest połączenie technik stosowanych do tej pory wyłącznie jako

Działania realizowane cyfrowo:

zdecydowanie krótszym niż w standardowym postępowaniu

Do zaplanowania wspomaganego komputerowo zabiegu im-

samodzielne procedury. Skutkuje to efektywnym, bezbolesnym,

przebiegiem leczenia, w skutek którego zarówno pacjent jak i lekarz mogą cieszyć się nadzwyczajnym rezultatem.

plantologicznego wymagane jest przeprowadzenie badania
tomografii komputerowej pola operacyjnego, a także wykona-

nie dokładnych wycisków oraz rejestratu zwarcia. Zdecydowana
część procesu planowania odbywa się w pracowni. Technik den-

tystyczny opracowuje zduplikowany model roboczy „usuwając”
(wycinając frezem) zęby, które zostaną usunięte podczas zabie-

gu. Aby nowe uzupełnienie protetyczne wyglądało estetycznie
oraz komponowało się z rysami twarzy pacjenta nie powodując

ich zmiany, należy kierować się wyglądem jego naturalnego
uzębienia. W tym celu ustawianie zębów protezy powinno się
Ryc. 4: Modele diagnostyczne szczęki i żuchwy pacjenta

Opis przypadku przybliżający szczegóły techniki pracy cyfrowej
Sytuacja wyjściowa:

gipsowy oraz ustawić zęby po jednej tylko stronie łuku (ryc. 7-8),
wzorując się na uzębieniu po drugiej jego stronie. Następnie usta-

wić należy pozostałe zęby. W ten sposób uzyskuje się optymalny,
naturalny wygląd nowego uzupełnienia. Kolejno przeprowadza

się subtelne korekty kształtu i ustawienia zębów. Niektóre z nich
są konieczne ze względów technicznych. Na przykład w przypad-

Mężczyzna w wieku 65 lat, cierpiący na zaawansowane parodontozę skutkującą zwiększoną ruchomością wszystkich zębów szczę-

ki. Zarówno zęby jak i przyzębie żuchwy nie wymagają leczenia.
Z wywiadu wynika, że wyjątkowo ważny jest dla pacjenta możli-

wie krótki czas trwania rehabilitacji protetycznej, a także estetyka
w fazie gojenia implantów - nie chciałby on, aby braki zębowe po-

zostały nieuzupełnione lub zaopatrzone nie w pełni funkcjonalnym uzupełnieniem tymczasowym na żadnym z etapów leczenia.

W związku w koniecznością usunięcia wszystkich zębów szczęki
oraz uwzględniając obawy i życzenia pacjenta podjęta została

Ryc. 5 Sytuacja wyjściowa - szczęka pacjenta

przeprowadzić dwuetapowo - należy najpierw opracować model

ku klasycznej protezy całkowitej przestrzenie międzyzębowe for-

mowane są z użyciem masy akrylowej w kolorze dziąsła na kształt

brodawek. W uzupełnieniu opartym na implantach szyjki zębów
muszą być poszerzone, tak aby stworzyć wystarczającą ilość miej-

sca dla matryc lokowanych w płycie protezy. W związku z tym
przestrzenie międzyzębowe stają się zdecydowanie węższe. Po-

prawne ustawienie zębów (ryc. 9) jest jednym z najważniejszych
elementów planowania zabiegu, ponieważ nie tylko pozwala zwi-

zualizować końcowy efekt leczenia, ale także, obok kilku innych

czynników, determinuje pozycję implantów. Tak przygotowany
set-up nie powinien ulegać dalszym zmianom. Z tego względu

Ryc. 6 Sytuacja wyjściowa - żuchwa pacjenta
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ryc. 7

ryc. 8

ryc. 9

Ryc. 7 Zdublowany model mistrzowski, wax-up lewej połowy łuku. Widok z przodu
Ryc. 8 Zdublowany model mistrzowski
Ryc. 9 Prowizorium z PMMA udoskonalone przy użyciu wosku (Genius, Dentsply) -nowe uzupełnienie wykazuje idealną funkcję i estetykę. Widok po ustawieniu wszystkich zębów, praca osadzona w artykulatorze
etap ten określany jest mianem „point of no return” - (punkt, po

implantologicznych - na podstawie analizy dokonanej przez dr. S.

Po naniesieniu na gotowy set-up warstwy sprayu niwelujące-

Niezwykłą zaletą tego typu postępowania jest możliwość oceny

którym nie będzie możliwości powrotu).

go refleksy świetlne (scan spray) zeskanowano go przy pomocy

Rousseta osadzono w wirtualnym modelu 8 implantów (ryc. 15).
i ewentualnej korekty równoległości osadzenia wszczepów dzięki
liniom będącym wirtualnym przedłużeniem ich osi długiej. Na-

stępnie, uwzględniając istotne aspekty medyczne i techniczne

(ryc. 19-22), zaprojektowane zostało przyszłe uzupełnienie protetyczne (ryc. 16). W idealnym przypadku tuleje prowadzące wiertło
powinny znaleźć się wewnątrz zaplanowanych zębów protezy
(ryc. 18). Program komputerowy wizualizuje wygląd szczęki pa-

cjenta przed i po ekstrakcji zębów, po osadzeniu planowanego
uzupełnienia protetycznego oraz zaopatrzonej w wirtualne im-

planty, wraz z liniami orientacyjnymi stanowiącymi przedłużenie
ich osi długiej (ryc. 23-26). W opisywanym przypadku, ze względu
Ryc. 10: Gotowy model z idealnie ustawionymi zębami zostaje
zeskanowany
otwartego skanera laboratoryjnego (Sinergia Scan, Nobil-Me-

na zaplanowane liczne ekstrakcje, lekarz przeprowadzający zabieg
zdecydował się na wykorzystanie szablonu implantologicznego
podpartego śluzówkowo (ryc. 27).

tal S.p.A., I-Villafranca d’Asti) (ryc. 20-13). Podobnie postąpiono

z modelem przedstawiającym sytuację wyjściową oraz modelem
roboczym z usuniętymi zębami, na którym przeprowadzono symulację zabiegu chirurgicznego.

Następnie na podstawie zeskanowanych danych przygotowano
wirtualne modele STL (ryc. 14), które wraz ze zdjęciami tomografii

komputerowej przesłane zostały do oprogramowania kompute-

Ryc. 11: Powierzchnia modelu pokryta warstwą sprayu niwelującego refleksy świetlne

Informacje w formacie DICOM i STL zostały przetworzone przez

Niezwykłą cechą tego sposobu planowania jest możliwość nało-

obraz. Kolejno przystąpiono do cyfrowego planowania procedur

mu uwidaczniane jest nie tylko położenie przyszłych implantów

rowego SIMPLANT. Do tego celu użyto opcji Optical Scan (ryc. 15).
program, który, nakładając je na siebie, tworzy trójwymiarowy
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żenia na siebie zebranych danych diagnostycznych, dzięki cze-

Implantologia Stomatologiczna | PSI Implant Dentistry rok VII nr 2 (14) 2016

CYFRYZACJA W IMPLANTOLOGII

ryc. 12

ryc. 13

ryc. 14

Ryc. 12 i 13 Pokryty warstwą sprayu model zostaje zeskanowany
Ryc. 14 Wirtualne modele: sytuacja wyjściowa na podstawie zdjęcia tomografii komputerowej, widok po ścięciu frezem zębów gipsowych na modelu oraz pożądany efekt końcowy procedury implantologiczno- protetycznej.
i łączników, ale także pozabiegowy wygląd podłoża kostnego

również stworzenie gotowego prowizorium wyłącznie w oparciu

mulacji stworzony zostaje projekt szablonu implantologicznego

klasyczne postępowanie z użyciem fizycznego modelu.

i tkanek miękkich (ryc. 28). Na podstawie tak przygotowanej sy-

SIMPLANT SAFE (ryc. 29), który następnie wytwarza się metodą

o dane cyfrowe, w tym przypadku jednak zdecydowaliśmy się na

lizy sytuacji wyjściowej, uzyskujemy realny przedmiot (ryc. 30). Ko-

Uzupełnienie tymczasowe: fizyczny efekt wirtualnego planowania

sytuacyjny (ryc. 31-32), który posłużył następnie jako model kon-

Ponieważ śródzabiegowe przeprowadzanie ewentualnych korekt

stereolitografii. W ten sposób, na podstawie czysto wirtualnej analejno, przy pomocy laserowej drukarki 3D, przygotowano model
trolny do wykonania uzupełnienia tymczasowego. Możliwe jest

pracy tymczasowej nie jest wskazane, konieczne było jej natych-

ryc. 15

ryc. 16

ryc. 17

ryc. 18

Ryc. 15: Wprowadzone do systemu dane (m.in. zdjęcia tomografii komputerowej) przesłane zostają do programu Simplant, który na
ich podstawie tworzy trójwymiarowy obraz. Na zdjęciu: wizualizacja 8 implantów osadzonych w kości wraz z liniami będącymi przedłużeniem ich osi długiej
Ryc. 16: Dzięki programowi możliwe jest równoległe planowanie części implantologicznej jak i protetycznej zabiegu
Ryc. 17-18: W idealnym przypadku tuleje prowadzące wiertło powinny znaleźć się wewnątrz zaplanowanych zębów protezy. Metoda
umożliwia jednoczasowe planowanie implantologiczne i protetyczne, dzięki czemu możliwe jest idealne wzajemne dopasowanie
wszczepów oraz uzupełnienia protetycznego.
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ryc. 19

ryc. 20

ryc. 21

ryc. 22

ryc. 24

ryc. 23

ryc. 25

ryc. 26

Ryc. 19 Planowanie postępowania implantologicznego, przekrój strzałkowy
Ryc. 20 Planowanie postępowania implantologicznego, widok panoramiczny
Ryc. 21 Planowanie postępowania implantologicznego, przekrój osiowy
Ryc. 22 Trójwymiarowa wizualizacja postępowania implantologicznego. Nie wykorzystano tutaj wirtualnego set-upu, który w tym przypadku nie ułatwiłby planowania, a jedynie utrudniłby interpretację danych
Ryc. 23 Wirtualny widok na sytuację wyjściową- naturalne zęby pacjenta osadzone w kości
Ryc. 24 Szczęka pacjenta po wirtualnej ekstrakcji wszystkich zębów w programie komputerowym
Ryc. 25 Wizualizacja: szczęka pacjenta po osadzeniu ulepszonego przez technika prowizorium. Przygotowany model zeskanowano
i, nakładając go na wprowadzone uprzednio do systemu dane, stworzono wirtualny projekt. Uwidocznione jest również podłoże kostne
oraz dziąsła
Ryc. 26 Przedłużenie długich osi implantów ustawionych równolegle
miastowe idealne dopasowanie do sytuacji wewnątrzustnej. Jako

CAD/CAM. W tym celu zebrane w programie SIMPLANT (Materia-

kowicie oparte na planowaniu komputerowym, zdecydowaliśmy

słać należy do Exocad (exocad GmbH, Darmstadt, ryc. 34) - opro-

że nasz zespól po raz pierwszy przeprowadzał postępowanie całsię na przygotowanie dwóch uzupełnień tymczasowych. Jedno

z nich zaplanowane zostało na ekranie komputera wyłącznie
w oparciu o dane cyfrowe i następnie wycięte z bloczka za pomocą frezarki. Drugie natomiast, zaopatrzone w podbudowę z meta-

lu, wykonane zostało na modelu 3D przez technika w pracowni.

Pierwsze prowizorium zostało stworzone w oparciu o technologię

38

lise GmbH, Gilching / Dentsply Implants, Mannheim) dane przegramowania projektującego uzupełnienia protetyczne (ryc. 35).

Przetworzone informacje przesyłane są do frezarki, która wycina
gotowe prowizorium z bloczku polimetakrylanu metylu (ryc. 35).

Walory estetyczne przygotowanego w ten sposób uzupełnienia
z PMMA nie są co prawda w pełni zadowalające, spełnia ono jednak wszystkie wymagania czynnościowe (ryc. 37-38). Przewidzia-
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ryc. 27

ryc. 30

ryc. 33

ryc. 28

ryc. 31

ryc. 34

ryc. 29

ryc. 32

ryc. 35

Ryc. 27 Wizualizacja podpartego śluzówkowo szablonu implantologicznego SIMPLANT SAFE Guide
Ryc. 28 Wirtualny wzór- na jego podstawie stworzony zostanie trójwymiarowy model
Ryc. 29 Wirtualny wzór do stworzenia szablonu SIMPLANT SAFE Guide
Ryc. 30 SIMPLANT SAFE Guide- podparty śluzówkowo szablon implantologiczny, wykonany metodą stereolitografii, z tulejami prowadzącymi wiertło
Ryc. 31 Model stworzony przy pomocy drukarki laserowej 3D (3D Systems)
Ryc. 32 Precyzyjnie ukazana pozycja łączników na modelu
Ryc. 33 System ExocadDental- CAD. Modele szczęki (z uwzględnieniem pozycji łączników implantów) i żuchwy w wirtualnym artykulatorze
Ryc. 34 Odbudowa w obrębie górnego łuku zębowego w programie ExocadDental- CAD
Ryc. 35 Dane w formacie STL zostają przesłane do frezarki
ne w protezie matryce w kształcie kanałów są odpowiednio więk-

41). Drugie uzupełnienie tymczasowe - przypominające most na

ok. 1 mm przestrzeni na cement możliwe jest pasywne osadzenie

pracowni na modelu stworzonym za pomocą drukarki 3D (ryc. 42).

sze od łączników - dzięki zachowaniu wokół każdego z łączników

prowizorium bezpośrednio po zabiegu. Kanały te, początkowo
zamknięte od strony okluzyjnej, należy otworzyć przy pomocy
frezu (ryc. 39). Zadanie technika dentystycznego sprowadza się
w przypadku takiego uzupełnienia jedynie do manualnego do-

konania drobnych korekt. W celu poprawy estetyki naniesiono na

przednie zęby warstwę przeziernego kompozytu do odbudowy
szkliwa i brzegów siecznych oraz podkreślono mamelony (ryc. 40-

ryc. 36

podbudowie z metalu - zostało przygotowane przez technika w
Zestawienie cech obu uzupełnień tymczasowych potwierdziło
słuszność decyzji o sporządzeniu dodatkowego prowizorium

metodą konwencjonalną. W porównaniu z charakteryzującym
się cienkimi ściankami uzupełnieniem stworzonym przy pomocy

techniki CAD/CAM, to praca wykonane metodą tradycyjną przez
technika w pracowni charakteryzuje się zdecydowanie większą
stabilnością przy takich samych wymiarach (ryc. 42-43). Ostatecz-

ryc. 37

Ryc. 36 Wirtualna odbudowa protetyczna w programie Exocad
Ryc. 37 Uzupełnienie tymczasowe frezowane z bloczka PMMA
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ryc. 38

ryc. 40

ryc. 39

ryc. 41

Ryc. 38 Prowizorium z PMMA, widok od strony podniebiennej
Ryc. 39 Średnica matryc zatopionych w prowizorium jest większa od średnicy łączników- dzięki zachowaniu ok.1 mm przestrzeni na
cement możliwe jest pasywne osadzenie uzupełnienia bezpośrednio po zabiegu
Ryc. 40 Obróbka gotowego prowizorium sprowadza się do wykonania drobnych korekt estetycznych
Ryc. 41 Uzupełnienie tymczasowe po przeprowadzeniu korekt
na kontrola gotowego prowizorium na modelu wykazała zado-

Po odwarstwieniu dziąsła (ryc. 47) na bezzębnym wyrostku zębo-

pacjent może komfortowo funkcjonować przez kolejne 3 do 6

implantologiczny SIMPLANT SAFE- ANKYLOS (ryc. 48). Następ-

walający efekt estetyczny. Z takim uzupełnieniem tymczasowym
miesięcy, czyli do osiągnięcia pełnej osteointegracji wszczepio-

nych implantów.

dołowym szczęki osadzono idealnie pasujący do podłoża szablon
nie, kierując się protokołem postępowania ANKYLOS SIMPLANT

(DENTSPLY Implants), nawiercono kość w celu przygotowania

ryc. 42

ryc. 43

Ryc. 42 Porównanie obu tymczasowych uzupełnień protetycznych: prowizorium wykonane przez technika w pracowni (po prawej
stronie) charakteryzuje się większą stabilnością przy tych samych rozmiarach
Ryc. 43 Porównanie obu uzupełnień: praktycznie brak różnic pod względem estetycznym

Zabieg chirurgiczny

łoża pod 8 implantów (ANKYLOS® C/X, DENTSPLY Implants) (ryc.

Operację w znieczuleniu ogólnym przeprowadzono w klinice

się na naprzemienne osadzanie wszczepów po obu stronach

Centre Hospitalier Princesse Grace w Monako. Po usunięciu zębów i oczyszczeniu zębodołów z tkanki ziarninowej (ryc. 44 - 46)

dr Albert Van Hove, chirurg, przystąpił do kolejnych etapów za-

biegu.
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49). Aby zapobiec przemieszczaniu się szablonu, zdecydowano
pola operacyjnego (ryc. 50). Następnie ustabilizowano implanty

za pomocą pozycjonerów (ryc. 51). Po zdjęciu szablonu (ryc. 5253) przykręcono do nich łączniki Balance Base (ANKYLOS, DENT-

SPLY Implants) (ryc. 54). Implanty położone dystalnie nie mogły
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ryc. 44

ryc. 45

Ryc. 44 Wewnątrzustna sytuacja kliniczna przed zabiegiem w znieczuleniu ogólnym.
Ryc. 45 Sterylny szablon implantologiczny
zostać natychmiastowo obciążone ze względu na niewystarcza-

Zastosowane materiały i urządzenia

idzie, na ich niedostateczną stabilność pierwotną. Kość w tym

Implanty ANKYLOS C/X (DENTSPLY Implants)

BioOss (Geistlich Biomaterials, CH-Wolhusen), który pokryto błoną

SPLY Implants)

jące wymiary wyrostka zębodołowego w tej okolicy, a co za tym
miejscu odbudowano za pomocą materiału kościozastępczego
zaporową Gore-Tex (Gore Medical) (ryc. 54-55). Implanty te zabez-

pieczono śrubami gojącymi (ryc. 56). Ranę zaopatrzono szwami,
pozostawiając łączniki Balance widoczne lekko ponad poziomem

ryc. 46

ryc. 49

ryc. 47

Elementy retencyjne ANKYLOS dla łączników Balance Base (DENTŁączniki ANKYLOS Balance Base (DENTSPLY Implants)

Program do planowania leczenia implantologicznego SIMPLANT
(DENTSPLY Implants)

ryc. 48

ryc. 50

ryc. 51

Ryc. 46 Pole operacyjne po usunięciu wszystkich zębów
Ryc. 47 Odwarstwienie dziąsła
Ryc. 48 Szablon implantologiczny osadzony na odsłoniętym podłożu kostnym
Ryc. 49 Nawiercanie łoża pod implanty zgodnie z protokołem postępowania ExpertEaseSurgery (DENTSPLY Implants)
Ryc. 50 Naprzemienne osadzanie wszczepów (ANKYLOS C/X) po dwóch stronach łuku. Takie postępowanie zapobiega przemieszczaniu
się szablonu podczas implantacji
Ryc. 51 Implanty ustabilizowane za pomocą pozycjonerów
dziąsła (ryc.57). W przypadku 6 wszczepów udało się osiągnąć stabilizację pozwalającą na ich natychmiastowe obciążenie, a zblo-

kowanie z nimi 2 implantów dystalnych za pomocą uzupełnienia
tymczasowego wpływa korzystnie na osteointegrację tych ostat-

nich. Następnie do łączników Balance Base przykręcono czapeczki
retencyjne ANKYLOS (ryc. 58).

Błona zaporowa Gore-Tex (Gore Medical)

Materiał kościozastępczy BioOss® (Geistlich Biomaterials)

System do projektowania i drukowania laserowego 3D Exocad®Dental-CAD (Exocad)
Frezarka M5 (Zirkonzahn)

Zespół przeprowadzający zabieg podjął decyzję o zaopatrze-

niu pacjenta w uzupełnienie tymczasowe frezowane z bloczku

PMMA (ryc. 59), które następnego dnia po zabiegu miało zostać
wymienione na prowizorium na podbudowie z metalu wykonane
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ryc. 52

ryc. 56

ryc. 54

ryc. 53

ryc. 57

ryc. 55

ryc. 58

Ryc. 52 Wszczepy w pozycji docelowej, osiągniętej dzięki szablonowi SIMPLANT SAFE Guide
Ryc. 53 Widok po zdjęciu szablonu implantacyjnego
Ryc. 54 Do implantów przykręcono łączniki Balance Base. Oba implanty położone krańcowo nie mogły zostać natychmiastowo obciążone ze względu na niewystarczające wymiary wyrostka zębodołowego w ich okolicy
Ryc. 55 Odbudowa kości przy użyciu materiału kościozastępczego BioOss (Geistlich Biomaterials), który następnie pokryto błoną zaporową Gore-Tex (Gore Medical)
Ryc. 56 Oba położone krańcowo implanty zabezpieczono śrubami gojącymi
Ryc. 57 Szwy zabezpieczające ranę pozabiegową
Ryc. 58 Implanty zaopatrzone w czapeczki retencyjne ANKYLOS
przez technika w pracowni. Postępowanie takie było konieczne

ni satysfakcjonująca - udało się nawet osiągnąć zadowalające

implantów - nie mogły one zostać obciążone natychmiastowo,

wającego wyrostek zębodołowy, okluzja również nie wzbudziła

ze względu na niewystarczającą stabilność dwóch krańcowych
natomiast do osiągnięcia pełnej stabilizacji uzupełnienia wyko-

nanego z PMMA konieczne byłoby wykorzystanie wszystkich 8
implantów.

Przygotowane prowizorium zostało osadzone na wszczepach. Po

dokładnym sprawdzeniu jego dopasowania zespół odetchnął z
ulgą. Estetyka uzupełnienia na tle pola zabiegowego jest w peł-

dopasowanie krawędzi mostu tymczasowego do dziąsła pokry-

zastrzeżeń (ryc. 60). Uzupełnienie zacementowano z użyciem
światłoutwardzalnego materiału kompozytowego, po czym ponownie skontrolowano jego położenie (ryc. 61-62).

Zgodnie z planem, następnego dnia po zabiegu prowizorium
z PMMA wymienione zostało na uzupełnienie tymczasowe

wzmocnione metalem (ryc. 63). W warunkach ambulatoryjnych

ryc. 60

ryc. 59

ryc. 61

ryc. 62

Ryc. 59: Osadzenie uzupełnienia tymczasowego frezowanego z bloczka PMMA
Ryc. 60: W efekcie zabiegu udało się osiągnąć satysfakcjonujący rezultat estetyczny
Ryc. 61: Prowizorium zacementowano używając kompozytu
Ryc. 62: Polimeryzacja świetlna
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Ryc. 63: Porównanie sytuacji wyjściowej (na zdjęciu po prawej i lewej stronie) z efektem końcowym (w środku). Dzień po zabiegu wymieniono frezowane prowizorium z PMMA na uzupełnienie na podbudowie z metalu wykonane przez technika w pracowni.
ponownie wzięto pod lupę estetykę pracy, funkcjonalność oraz

Korzystając z pomocy cyfrowej technologii wspomagającej

li efekt końcowy za w pełni zadowalający. Kolejne kroki zostaną

dentystycznego i doświadczonego chirurga jest w stanie prze-

stabilność połączeń. Zarówno pacjent jak i zespół lekarzy uznapodjęte dopiero za kilka miesięcy - po osiągnięciu pełnej osteoin-

tegracji wszczepów (ryc. 64-65).

planowanie zespół składający się z kompetentnego technika
prowadzić skomplikowane do tej pory procedury w sposób przewidywalny i minimalnie obciążający pacjenta.

Wnioski
Rehabilitacja implanto-protetyczna opisanego w artykule przypadku oparta została w całości o cyfrowy system planowania. Procedury komputerowe zastąpiły wiele tradycyjnych kroków - tak technicz-

nych jak i klinicznych, zarówno przedzabiegowych jak i na etapie
realizacji pracy. Szczególną zaletą okazała się możliwość precyzyj-

nego zaplanowania postępowania chirurgicznego z optymalnym

wykorzystaniem dostępnych zasobów tkankowych. Wyjątkowym
elementem przedstawionego zabiegu jest innowacyjna metoda
przesyłania danych, dzięki której możliwe było między innymi per-

fekcyjne ustalenie pozycji łączników implantów oraz stworzenie na
podstawie zdjęć tomografii komputerowej uzupełnienia tymczasowego jeszcze przed rozpoczęciem zabiegu.

Zastosowanie cyfrowych metod organizacji pracy w celu optymalizacji wykorzystania dostępnych zasobów niewątpliwie przynosi

Ryc. 64: Sytuacja kliniczna 6 miesięcy po zabiegu, przed osadzeniem ostatecznej odbudowy protetycznej.

wiele korzyści. Odczuwane są one nie tylko przez samego pacjen-

ta, który jeszcze tego samego dnia cieszyć się może komfortem
użytkowania stabilnego, funkcjonalnego uzupełnienia protetycznego, co także pozytywnie wpływa na jego samopoczucie psy-

chiczne. Również zespół specjalistów planujących i wykonujących
zabieg czerpie profity z efektywności oraz przewidywalności prze-

prowadzanych procedur.

Artykuł był wcześniej publikowany w Digital Dental Magazin Digi-

tale Zahnheilkunde in Praxis und Labor, 11/2013, str. 6-16

Ryc. 65: Kontrola radiologiczna 6 miesięcy po zabiegu.
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Wstęp
Implanty są przewidywalnym sposobem leczenia pacjentów bezzębnych. Powodzenie implantacji zależy od właściwie przepro-

wadzonej procedury chirurgicznej oraz od obecności zdrowych
tkanek otaczających implant. W dzisiejszych czasach oprócz długoletniego przeżycia implantów w jamie ustnej pacjenta, zna-

czenie ma również prawidłowe funkcjonowanie odpowiednio

zaprojektowanej i wykonanej pracy protetycznej oraz estetyka,
co wpływa na długoterminowy sukces terapeutyczny i akceptację wyniku leczenia ze strony pacjenta. Obecność lub brak dziąsła
zrogowaciałego w obrębie implantu nadal jest tematem licznych

kontrowersji [1]. Wielu badaczy sugerowało na podstawie swoich badań, że obecność dziąsła związanego wokół implantu nie

wpływa na długoterminowy sukces leczenia [2]. Jednakże coraz
większa liczba naukowców zauważa związek pomiędzy obecno-

ścią dziąsła zrogowaciałego a mniejszą liczba powikłań i większym

zadowoleniem pacjenta z efektów leczenia [3]. Obecność tkanki
miękkiej wokół implantu zapewnia optymalną barierę pomiędzy
środowiskiem jamy ustnej a wszczepem [4]. Jednakże w obręStreszczenie

Abstract

Leczenie implantologiczne jest procedurą chirurgiczną coraz częściej stosowaną w
celu zastąpienia utraconych zębów. Istotnym kryterium sukcesu terapeutycznego jest odpowiedni poziom estetyki oraz obecność zdrowych tkanek otaczających
implant. W wielu przypadkach wymagane jest leczenie interdyscyplinarne w celu
uzyskania satysfakcjonujących rezultatów, które zależą nie tylko od leczenia implantologicznego ale również od zapewnienia prawidłowych warunków w obrębie
miejsca implantacji. Odpowiednia jakość i ilość tkanki miękkiej odgrywa ważną rolę
w zapobieganiu powstawania komplikacji w przebiegu długoletniego użytkowania
implantów przez pacjentów i może być osiągnięta dzięki zabiegom z wykorzystaniem wolnych przeszczepów dziąsłowych.

Implant treatment is a surgical procedure used increasingly to replace lost teeth.
An important criterion for therapeutic success is the appropriate level of aesthetics and the presence of healthy tissue surrounding the implant. In many cases it
requires interdisciplinary treatment in order to obtain satisfactory results, which
depend not only on the implant treatment, but also to ensure proper conditions
within the implantation site. The quality and quantity of soft tissue plays an important role in preventing the formation of complications in the course of long-term
use the implants by patients and can be achieved by treatments with the use of
free gingival grafts.
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szerzenia strefy dziąsła zrogowaciałego i pogłębienia przedsionka
jamy ustnej w obrębie implantów zlokalizowanych w żuchwie.

Cel pracy
W pracy przedstawiono wynik interdyscyplinarnego leczenia pe-

riodontologiczno-implantologiczno-protetycznego u pacjentki
z bezzębiem całkowitym oraz dokonano oceny klinicznej sku-

teczności poszerzenia strefy dziąsła zrogowaciałego i pogłębienia
ryc. 1 stan uzębienia przed leczeniem
bie dziąsła związanego zlokalizowanego wokół zintegrowanego
z kością implantu znajdują się równolegle ułożone włókna kolage-

nowe, które stanowią o wiele słabsze mechaniczne mocowanie
w porównaniu z zębami własnymi pacjenta gdzie przebieg włó-

przedsionka jamy ustnej w żuchwie po zastosowaniu wolnych
przeszczepów dziąsła pobranych z podniebienia pacjentki.

Opis przypadku
Pacjentka lat 54 zgłosiła się do Duda Clinic Implantologia i Stoma-

kien ma charakter prostopadły. W związku z tym obecność tylko

tologia Estetyczna w Katowicach w celu kompleksowego lecze-

zaburzeniem w obrębie strefy przyczepu nabłonkowego co wpły-

wywiad na podstawie którego stwierdzono brak schorzeń ogól-

dania się płytki bakteryjnej i co jest z tym związane stanu zapal-

i zdjęcia pantomograficznego stwierdzono przewlekłe zaawanso-

w obrębie implantów polecane jest kilka procedur chirurgicznych

III, nie kwalifikujących się jako filary protetyczne (ryc.1). Pacjentce

notkankowe (CTG) oraz technika przesuniętego dowierzchołko-

ceptowała. Zaplanowano usunięcie wszystkich zębów, odbudo-

do poszerzenia strefy dziąsła zrogowaciałego od 40 lat. Jest ma-

akrylowych. W drugim etapie leczenia implantacja po 4-6 miesią-

w miejscu biorczym, z przewidywalnym wynikiem i prostą techni-

W kolejnym etapie po upływie 6 miesięcy odbudowa protetycz-

poszerzania strefy dziąsła zrogowaciałego [12,13]. W opisanym

teleskopach.

ruchomej błony śluzowej w obrębie wszczepu może skutkować

nia stomatologicznego. Z pacjentką przeprowadzono dokładny

wa na rosnące ryzyko powstawania recesji, zwiększonego odkła-

noustrojowych. Na podstawie badania periodontologicznego

nego [5,6,7,8]. W celu zwiększenia strefy dziąsła zrogowaciałego

wane zapalenie przyzębia z rozchwianiem zębów w stopniu II i

takich jak: wolne przeszczepy dziąsłowe (FGG), przeszczepy łącz-

zaproponowano kompleksowy plan leczenia, który w pełni zaak-

wo płata (APFs) [9,10,11]. Przeszczep nabłonkowy jest stosowany

wę kości oraz oddanie natychmiastowych całkowitych protez

teriałem autogennym zapewniającym utrzymanie rogowacenia

cach od sanacji: 4 implanty w szczęce i 6 implantów w żuchwie.

ką wykonania. Obecnie uznawany jako złoty standard w zakresie

na: szczęka-proteza oparta na belce, żuchwa-proteza oparta na

przypadku zastosowano wolne przeszczepy dziąsła w celu po-

ryc. 2 płytki przedsionek jamy ustnej oraz wąska strefa dziąsła zrogowaciałego w obrębie żuchwy ( stan przed zabiegiem periodontologicznym)
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zrogowaciałego i płytki przedsionek w obrębie żuchwy (ryc.2). Po
konsultacjach: implantologicznej, periodontologicznej i prote-

tycznej przedstawiono pacjentce zmodyfikowany kompleksowy
plan leczenia, który pacjentka w pełni zaakceptowała. Zaplanowano uzupełnienia protetyczne całkowite oparte na belce i 4 im-

plantach w obrębie szczęki i koronach teleskopowych opartych
na 6 implantach w obrębie żuchwy. Ze względu na płytki przed-

sionek, wąską strefę dziąsła zrogowaciałego (1mm w przedsionku
jamy ustnej) oraz częste występowanie odleżyn w żuchwie zapla-

ryc. 3 kontrola położenia wszczepów po zabiegu implantacji

nowano po leczeniu implantologicznym zabieg poszerzenia stre-

fy dziąsła związanego z wykorzystaniem przeszczepów nabłonko-

Sanacja

wych pobranych obustronnie z podniebienia pacjentki. Leczenie

Przed zabiegiem pobrano pacjentce krew z żyły łokciowej w celu

niż 3 miesiące od wykonaniu periodontologicznej procedury chi-

protetyczne zaplanowano w odstępie czasowym nie wcześniej

wykonania membran L-PRF do 8 probówek o pojemności 9 ml,

rurgicznej.

12 min. z prędkością 2700 obrotów na minutę.

Leczenie implantologiczne

sin forte usunięto zęby 16, 15, 14, 13, 12, 22, 23, 24, 25, 26, 47, 45,

Po wykonaniu znieczulenia nasiękowego preparatem Ubistesin

w okolicy 33-34. Wszystkie zębodoły dokładnie oczyszczono

wadzono jednoczasowo implanty Bego Semados RSX w obrę-

które natychmiast po pobraniu odwirowano w centryfudze przez
W znieczuleniu nasiękowym i przewodowym preparatem Ubiste44, 43, 42, 41, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Wycięto przerosty dziąsłowe

forte po odpreparowaniu płata śluzówkowo-okostnowego wpro-

z tkanki zmienionej zapalnie i zaaugumentowano membranami

bie szczęki w pozycji 14 (3,75 mm x 11,5 mm), 12 (4,1 mm x 10

nieresorbowalnych nici 4-0 w obrębię szczęki i żuchwy. Po za-

w pozycji 46, 44, 42, 32, 33, 34 (wszystkie implanty w rozmiarze 3,75

tazonu (Dexaven). Oddano i dostosowano w zwarciu protezy

cymi posmarowanymi preparatem Dexadent. Ranę zabezpieczo-

klawulanowym w dawce 0,625 co 12 godzin 1 tabletka przez 7

w obrębię szczęki i żuchwy. Pacjentce przepisano antybiotyk

no prawidłowe zagojenie ran pozabiegowych oraz dokonano

godzin 1 tabletka przez 7 dni. Na wizycie kontrolnej po 7 dniach

L-PRF. Rany zabezpieczono szwami ciągłymi z wykorzystaniem

mm), 22 (4,1 mm x 10 mm), 24 (3,75 mm x 11,5 mm) oraz żuchwy

biegu podano pacjentce 2 mg soli sodowej fosforanu deksame-

mm x 13 mm) (ryc.3). Implanty zabezpieczono śrubami zamykają-

natychmiastowe. Przepisano antybiotyk amoksycylinę z kwasem

no szwami ciągłymi z wykorzystaniem nieresorbowalnych nici 4-0

dni. Na wizycie kontrolnej po 7 dniach usunięto szwy i stwierdzo-

amoksycylinę z kwasem klawulanowym w dawce 0,625 co 12

korekty protez.

usunięto szwy i stwierdzono prawidłowe zagojenie ran pozabie-

ryc. 4

gowych oraz ponownie wykonano korektę protez.

ryc. 5

ryc. 4 miejsce dawcze po pobraniu przeszczepu nabłonkowego w okolicy 13-18
ryc. 5 zaopatrzenie rany na podniebieniu

Kontrola

Leczenie periodontologiczne

Po upływie 6 miesięcy pacjentka zgłosiła się w celu kontynuowa-

Pacjentka zgłosiła się po okresie 8 tygodni od leczenia implanto-

akrylowych całkowitych uzupełnień protetycznych. Pacjentka

i poszerzenia strefy dziąsła zrogowaciałego w żuchwie. Przed za-

nia leczenia. Podawała problemy z użytkowaniem tymczasowych

logicznego w celu wykonania zabiegu pogłębienia przedsionka

narzekała na brak utrzymania protezy całkowitej dolnej oraz czę-

biegiem pobrano pacjentce krew z żyły łokciowej w celu wyko-

w żuchwie. Wykonano tomografię wolumetryczną szczęki i żu-

tychmiast po pobraniu odwirowano w centryfudze przez 12 min.

oraz zakwalifikowano pacjentkę do zabiegu implantacji. W bada-

pomiaru miejsca biorczego w okolicy od 34-46 z wykorzystaniem

sto pojawiające się odleżyny w obrębie przedsionka jamy ustnej

nania membran PRF do 6 probówek o pojemności 9 ml, które na-

chwy, na podstawie, której stwierdzono prawidłową ilość kości

z prędkością 2700 obrotów na minutę. W dniu zabiegu dokonano

niu wewnątrzustnym natomiast stwierdzono wąską strefę dziąsła

sondy periodontologicznej CP 15 (Carl Martin GmbH, Solingen,

46

Germany).
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ryc. 6 stabilizacja wolnych przeszczepów dziąsłowych w miejscu biorczym

Miejsce dawcze

Miejsce biorcze

Po wykonaniu znieczulenia nasiękowego preparatem Ubistesin

Następnie w żuchwie po wykonaniu znieczulenia nasiękowego

13-18 i od 23-28 pobrano 2 przeszczepy nabłonkowe o długości

biorcze. Po odciągnięciu wargi uwidoczniono przebieg granicy

forte w obrębie podniebienia twardego pacjentki w okolicach od
odpowiadającej pomiarom w miejscu biorczym w odległości

1mm od brzegu dziąsła na głębokość 1mm z wykorzystaniem
skalpela 15C (ryc.4). Rany na podniebieniu zabezpieczono membranami L-PRF i materacowymi krzyżowymi szwami nieresorbo-

walnymi, monofilamentowymi 5-0 (ryc.5).

tym samym preparatem znieczulającym wypreparowano łoże
śluzówkowo-dziąsłowej, po której następnie poprowadzono cię-

cie oszczędzające okostną za pomocą skalpela 15C. Wykonano
preparację płata rozszczepionego 5mm dowierzchołkowo od
granicy sluzówkowo-dziąsłowej z odpreparowaniem na ostro
przyczepów mięśniowych w okolicy od 35-31. Dziąsło zrogowaciałe przylegające do przeszczepu pozbawiono nabłonka. Z we-

wnętrznej powierzchni przeszczepu usunięto tkankę gruczołową

ryc. 7

ryc. 8

ryc. 9

ryc. 7 - stan tkanek miękkich w żuchwie po 2 tygodniach od zabiegu
ryc. 8 - stan tkanek miękkich na podniebieniu po 2 tygodniach od zabiegu
ryc. 9 - stan tkanek miękkich w żuchwie po 5 miesiącach od zabiegu periodontologicznego
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ryc. 11

ryc. 10

ryc. 12

ryc. 10 odsłonięcie implantów w żuchwie
ryc. 11 odsłonięcie implantów w szczęce
ryc. 12 pacjentka bez uzupełnień protetycznych protez (belka Doldera i wewnętrzne korony teleskopowe)
i /lub tłuszczową. Przeszczep stabilizowano w pierwszej kolejności

Leczenie implantoprotetyczne

6-0) pomiędzy dłuższą stroną przeszczepu a dziąsłem zrogowa-

Po okresie 6 miesięcy od zabiegu periodontologicznego pacjent-

krótszą stroną a sąsiadującym dziąsłem. Stabilizacje przeszczepu

go. Po dokładnym wywiadzie oraz przeprowadzonym badaniu

szwami węzełkowymi (nić monofilamentowa, nieresorbowalna
ciałym szczytu wyrostka zębodołowego, następnie pomiędzy

nabłonkowego w miejscu biorczym zapewniono z wykorzystaniem szwów węzełkowych i materacowych krzyżowych (nici

monofilamentowe, nieresorbowalne, 6-0). Następnie taką samą
procedurę wykonano w obrębie od 41-47 (ryc.6). Po zabiegu zale-

cono przez okres 14 dni stosowanie żelu i płukanki do jamy ustnej
na bazie dwuglukonianu chlorheksydyny 0,1% 3 razy dziennie. Za-

kazano oczyszczania mechanicznego miejsca zabiegu. Przepisano amoksycylinę z kwasem klawulanowym w dawce 0,625 co 12
godzin przez 7 dni. Przebieg gojenia kontrolowano w 4-ej i 14- tej

dobie po zabiegu. Szwy usunięto po 2 tygodniach. Na wizytach
kontrolnych stwierdzono prawidłowe gojenie ran (ryc.7,8).

Po okresie 5 miesięcy od zabiegu stwierdzono pogłębienie przed-

sionka jamy ustnej w obszarze od 34-46 oraz poszerzenie strefy

dziąsła zrogowaciałego do wartości 8 mm (ryc. 9). Pacjentka nie

podawała w wywiadzie dolegliwości bólowych i dyskomfortu
związanych z użytkowaniem uzupełnień protetycznych, które występowały przed leczeniem.

ka zgłosiła się w celu kontynuacji leczenia implantoprotetyczne-

zewnątrz- i wewnątrzustnym nie stwierdzono żadnych odchyleń
od normy. Pacjentce przedstawiono plan wizyt leczenia implantoprotetycznego, który zaakceptowała. W znieczuleniu nasię-

kowym preparatem Ubistesin forte z cięć na szczycie wyrostka

i części zębodołowej żuchwy odsłonięto wszystkie implanty oraz
wprowadzono standardowe śruby gojące. Rany zabezpieczono

szwami węzełkowymi z wykorzystaniem nieresorbowalnych nici
4-0 w obrębię szczęki i żuchwy (ryc.10,11). Pobrano komplet wy-

cisków alginatowych w celu wykonania łyżek indywidualnych
i wzorników zwarciowych. Po 12 dniach od odsłonięcia implan-

tów gojenie ran przebiegało prawidłowo. Usunięto szwy. Relację
żuchwy względem szczęki zarejestrowano wzornikami zwarciowy-

mi. Pobrano wyciski transferowe dwuwarstwowe jednoczasowe
z poziomu implantów na łyżkach indywidualnych masą silikonową. Po tygodniu wykonano próbę protez woskowych oraz skon-

trolowano zwarcie. Po kolejnych 14 dniach została przeprowa-

dzona próba belki Doldera w szczęce oraz klucza prowadzącego
teleskopy w żuchwie. Po 7 dniach przystąpiono do przymiarki

konstrukcji wtórnych protez. Sprawdzono stabilność́ oraz re-

ryc. 13

ryc. 14

13 ryc proteza teleskopowa dolna, widok od strony dośluzówkowej
14 ryc pacjentka z ostatecznymi uzupełnieniami protetycznymi
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zrogowaciałe zabezpiecza przed rozrostem tkanki miękkiej w ob-

rębie implantu, stanem zapalnym, tworzeniem patologicznych
kieszonek i bólem, który związany jest z uszkodzeniem mecha-

nicznym. Dziąsło ruchome jest bardziej podatne na uszkodzenia

związane z efektem pociągania ze strony wargi i dna jamy ustnej

co może prowadzić do recesji w okolicy implantu [19]. Niektóre
prace naukowe dowiodły, że odkładanie płytki bakteryjnej, krwawienie ze szczelin dziąsłowych było większe w obrębie implan-

tów, które otaczało dziąsło zrogowaciałe o szerokości <2mm
15 ryc - rtg panoramiczne po zakończeniu leczenia
tencję uzupełnień́. Jednocześnie oceniono ostateczny wygląd
uzupełnień́ w jamie ustnej, który w pełni został zaakceptowany
przez pacjentkę. Po 10 dniach oddano komplet uzupełnień́. Śru-

by implantoprotetyczne dokręcono kluczem dynamometrycznym
z siłą 30 Ncm. Zwarcie skontrolowano kalką artykulacyjną i skorygowano (ryc.12-14). Wykonano pantomogram mający na celu kon-

trolę osadzenia pracy. Pacjentka po zakończeniu kompleksowego
leczenia przeszła pełny instruktaż̇ higieny, jak również została poinformowana o konieczności regularnych wizyt kontrolnych.

Dyskusja
Chirurgia śluzówkowo-dziąsłowa zajmująca się tkankami wokół
implantu skupia się na zapewnieniu optymalnej ilości dziąsła

zrogowaciałego, podobnego pod kątem architektonicznym do
dziąsła otaczającego naturalne zęby. Brak dziąsła związanego
wokół implantu jest zjawiskiem dość powszechnym i zależy od
ilość, jakości oraz pozycji blaszki przedsionkowej wokół wszcze-

pu. W okresie pomiędzy procedurą implantacji a wykonaniem
uzupełnienia protetycznego około 0.7 mm kości ulega resorpcji
oraz 0.6 mm tkanki miękkiej zanika od strony przedsionka (14,15).

W literaturze zostało opisanych wiele technik poszerzania strefy
dziąsła zrogowaciałego wokół naturalnych zębów i implantów

z ich zaletami i wadami. Jednakże potrzeba tej augmentacji

jest nadal przedmiotem kontrowersji. Levine et al. stwierdził na
podstawie swoich badań, że zabiegi augmentacyjne z wykorzystaniem wolnych przeszczepów dziąsłowych są szczególnie po-

lecane w przypadku cienkich biotypów dziąsłowych ponieważ

pogrubiony biotyp dziąsła wokół implantu zapewnia większą
przewidywalność leczenia protetycznego [16]. Wolny przeszczep
dziąsłowy jest złotym standardem w przypadku procedury zwięk-

szenia szerokości i grubości zrogowaciałego dziąsła. Przeszczep

nabłonkowy polecany jest w szczególności w przypadku płytkiego
przedsionka, nieprawidłowo przyczepionych wędzidełek i wąskiej
strefy dziąsła zrogowaciałego. Ze względu na fakt, że przeszczep

w miejscu biorczym zachowuje kolor i strukturę miejsca dawcze-

go, procedura ta polecana jest w miejscu z mniejszymi wymaganiami pod względem estetycznym [17]. Procedury augmentacyj-

ne rutynowo są wykonywane w większości przypadków w trakcie

implantacji lub w trakcie odsłaniania implantów ze względu na
zmniejszenie ilości procedur chirurgicznych i dyskomfort pa-

cjenta [18]. W opisanym przypadku decyzja o wykonaniu przesz-

[20,21,22,23]. Buyukozdemir Askin et al. [24] dowiódł, że u pa-

cjentów z implantami otoczonymi dziąsłem związanym ≤2mm
był wyższy wskaźnik Plaque Index (PI) w porównaniu z miejscami o wartościach >2mm. Stwierdził również poprawę w zakresie

wskaźnika PI po wykonaniu procedur augmentacyjnych, co dowodziło, że obecność dziąsła zrogowaciałego zapewnia korzystne środowisko do wykonywania codziennej higieny jamy ustnej.

Inne badania jednakże wykazały, że nie było istotnej różnicy w ilo-

ści płytki bakteryjnej przy obecności lub braku dziąsła związanego

(Mericske-Stern R et al., Zigdon H et al. Krekeler G et al. Kim BS et
al.) Różnice w wynikach badań mogą być związane z faktem, że na

odkładanie płytki bakteryjnej mają wpływ również inne czynniki

takie jak: pozycja implantu, tekstura jego powierzchni, uzupełnienie protetyczne i dostęp do jego oczyszczania, nawyki higie-

niczne i efektywność procedur higienizacyjnych wykonywanych
przez pacjenta. Większość badań klinicznych (Adibrad M et al. Kim

BS et al. Zigdon H et al. Schrott AR et.al) wykazała, że ilość recesji
wzrastała w miejscach z wąską strefą dziąsła zrogowaciałego wo-

kół implantów. Ważnym jednak faktem w rozpatrywaniu przyczyn
powstawania recesji wokół wszczepów są również inne czynniki
takie jak: biotyp tkanki miękkiej, poziom kości, głębokość platfor-

my implantu przedsionkowa pozycja implantu [25]. Na podstawie

badań Zigdona et al., Machtei et al., Adibrad et al. stwierdzono że

w przypadku implantów z wąską strefą dziąsła zrogowaciałego

dochodzi do zwiększonej utraty przyczepu łącznotkankowego.
Jednakże różnice pomiędzy utratą CAL pomiędzy szeroką i wąską

strefą dziąsła są niewielkie i bez znaczenia klinicznego. Bouri et al.

and Kim et al. stwierdzili na podstawie swoich badań, że poziom
utraty kości przy implantach z wąską strefą dziąsła związanego

był większy w porównaniu z szerokim dziąsłem zrogowaciałym.
Badając utratę kości wokół implantów powinny być również
rozważone inne czynniki takie jak: palenie, jakość i ilość kości otaczającej implant, sposób przeprowadzenia procedury chirurgicz-

nej, przeciążenia zwarciowe oraz kontrola płytki bakteryjnej [26].

W literaturze możemy odnaleźć dowody na ochronną rolę tkanek
dziąsła zrogowaciałego otaczającego zintegrowany z kością im-

plant i jego korzystny wpływ w przeciwdziałaniu siłom ze strony
innych struktur anatomicznych w jamie ustnej jak również wpływ

na mniejsze ryzyko powikłań i lepszą kontrolę płytki bakteryjnej.
Długotrwały sukces leczenia implantologicznego jednak nie

może być tylko rozważny w odniesieniu do obecności lub braku
dziąsła zrogowaciałego ponieważ ten proces jest uzależniony od
większej ilości czynników.

czepu po zabiegu implantacji a przed odsłonięciem implantów
podyktowana była zbyt dużym zakresem zabiegu chirurgicznego

podczas pierwszej procedury oraz skróceniem czasu oczekiwania
na uzupełnienie protetyczne ostateczne, które może być wyko-

nane najwcześniej 3 miesiące od daty wykonania zabiegu. Wielu
naukowców sugerowało na podstawie swoich badań, że dziąsło
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Dla długoterminowego sukcesu leczenia implantologicznego

ważna jest odpowiednia jakość tkanki dziąsłowej przy wszczepie.
Zapewni ją dziąsło skeratynizowane, chroniąc implant zarówno
przed zapaleniem jak i pociąganiem dziąsła ruchomego, co w kon-

sekwencji prowadzić może do odsłonięcia implantu. Szerokość
biologiczna przy implancie składa się z okołowszczepowego przy-

czepu nabłonkowego i tkanki łącznej. Nabłonek ma 1,5 do 2 mm
długości, a szerokość to raptem kilka warstw komórek. Nabłonek

łączący to hemidesmosomy i błona podstawna. Warto wspomnieć
tu różnicę w stosunku do zębów naturalnych. Przy wszczepach-

zlokalizowany jest on jedynie w dolnej części przyczepu, a przy
zębach naturalnych – na całej jego długości [1]. Z powodu delikat-

niejszej struktury dziąsłowej wokół wszczepu, ważne jest delikatne
jego sondowanie, ze względu na ograniczone możliwości adapta-

cyjne tkanki (mniejsza ilość fibroblastów). Wymienione czynniki
sprzyjają również łatwiejszej retencji płytki bakteryjnej i szybszemu
rozwojowi zapaleń okołowszczepowych [2,3]. Warto pamiętać, że

brak ozębnej to również ograniczone ukrwienie tkanek miękkich
wokół implantu. Najuboższe w naczynia krwionośne są tkanki bez-

pośrednio przylegające do powierzchni implantu. Rezultatem jest
obniżenie lokalnej odporności na zakażenia oraz zdolności regene-

racyjnych tkanek [4].

Streszczenie

Abstract

Leczenie implantologiczne dzięki postępowi technologicznemu oraz większej
świadomości pacjentów, jest dzisiaj jednym z najczęściej wybieranych rozwiązań
w planie leczenia braków zębowych. Dla zapewnienia długoterminowego sukcesu
i wysoko przewidywalnego wyniku leczenia implantologicznego, należy uwzględnić
szerokość i grubość tkanki skeratynizowanej wokół wszczepu. Odpowiednia jej ilość
i jakość zapewni zdrowie przyzębia, estetyczny wygląd oraz mniejsze prawdopodobieństwo wystapienia powikłań takich jak periimplantitis.

Implant treatment due to technological progress and bigger awareness of the patients is today one of the most popular solutions in the situation of missing tooth.
To ensure the long-term success and a highly predictable outcome of implant
treatment , the width and thickness of keratinized tissue around the implant needs
to be considered. Adequate quantity and quality will ensure periodontal health,
aesthetic appearance and the presence of complications such as periimplantitis
is less likely.
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stwierdzono brak strefy dziąsła zrogowaciałego w okolicy 46-47. Po

analizie stanu klinicznego i zdjęć rentgenowskich (pantomogram,
tomografia wolumetryczna szczęki i żuchwy) zaproponowano pa-

cjentce kompleksowy plan leczenia, który w pełni zaakceptowała.

Zaplanowano wszczepienie 4 implantów w żuchwie (pozycje: 35,
36, 46, 47), po miesiącu od implantacji zabieg poszerzenia strefy
dziąsła związanego z wykorzystaniem przeszczepów nabłonko-

wych pobranych z podniebienia pacjentki. Leczenie protetyczne- mosty licowane porcelaną na podbudowie metalowej, zapla-

nowano w odstępie czasowym nie wcześniej niż 3 miesiące od
Ryc.1. Rtg panoramiczne pacjentki przed leczeniem.
Potencjalne odległe powikłania po leczeniu implantoprotetycz-

wykonaniu periodontologicznej procedury chirurgicznej (ryc.1, 2,
3).

nym to periimplant mucositis i periimplantitis. Obecnie dostępne

Leczenie implantologiczne

wodzenie w bardzo niewielu sytuacjach klinicznych, a chirurgiczne

Po wykonaniu znieczulenia nasiękowego preparatem Ubistesin for-

[5]. Z tego też powodu ważna jest prewencja oraz dokładne plano-

cach 35-36 oraz 46-47, wprowadzono implanty Bego Semados RSX

metody leczenia niechirurgicznego periimplantitis, zapewniają po-

metody regeneracyjne obdarzone są wysokim ryzykiem powikłań
wanie na etapie wcześniejszym od chirurgicznej procedury wpro-

wadzania implantów. Tutaj nie tylko warunki kostne, ale również
dziąsłowe, mają kluczowe znaczenie.

W ocenie krótkoterminowej bardzo ważne jest zapewnienie odpowiedniego profilu wyłaniania implantu celem osiągnięcia efektu es-

tetycznego, jednak w ocenie długoterminowej, tylko odpowiednia
szerokość i grubość dziąsła ma kluczową rolę [6].

Szczególnie trudna jest żuchwa. W wyniku wcześniejszej utraty

zębów, stosunkowo szybko dochodzi do ubytku tkanek przyzębia
i dokoronowego przesunięcia granicy śluzówkowo- dziąsłowej

te, po odpreparowaniu płata śluzówkowo-okostnowego w okoli(Bego Implant Systems GmbH, Niemcy) w żuchwie w pozycji 35

(3,75 mm x 8,5 mm), 36 (3,75 mm x 8,5 mm), 46 (3,75 mm x 8,5 mm),
47 (4,1 mm x 8,5 mm). Implanty zabezpieczono śrubami zamykają-

cymi posmarowanymi preparatem Dexadent. Rany zabezpieczono
szwami ciągłymi z wykorzystaniem nieresorbowalnych nici 4-0. Pacjentce przepisano antybiotyk amoksycylinę z kwasem klawulano-

wym w dawce 0,625 co 12 godzin 1 tabletka przez 7 dni. Na wizycie

kontrolnej po 7 dniach usunięto szwy i stwierdzono prawidłowe
zagojenie ran pozabiegowych.

MGJ (mucogingival junction). Ważne jest wówczas, aby nie od-

Leczenie periodontologiczne

a poszerzenia jej i przesunięcia granicy w okolicę doprzedsionkową.

Pacjentka zgłosiła się po okresie 8 tygodni od leczenia implanto-

słaniać implantu poprzez wycięcie cennej skeratyniowanej tkanki,
Jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, gdzie dochodzi do bliskiego

sąsiedztwa granicy dziąsła ruchomego z powierzchnią implantu,
należy przeprowadzić augmentację dziąsła właściwego przy po-

mocy wolnego przeszczepu FGG (free gingival graft). Ilustracje po-

niżej przedstawiają przypadek, gdzie występował znaczny deficyt
tkanek miękkich AG (attached gingiva). Zastosowano procedurę
przeszczepu dziąsła AG przed odsłonięciem implantu i późniejszą
jego odbudową protetyczną.

zrogowaciałego w okolicy 46-47. Przed zabiegiem pobrano pa-

cjentce krew z żyły łokciowej w celu wykonania membran PRF do 6
probówek o pojemności 7 ml, które natychmiast po pobraniu od-

wirowano w centryfudze przez 12 min. z prędkością 2700 obrotów
na minutę.

Miejsce dawcze

Po wykonaniu znieczulenia nasiękowego preparatem Ubistesin
forte, w obrębie podniebienia twardego pacjentki w okolicach

Opis przypadku

od 16-17 z wykorzystaniem skalpela 15 C pobrano przeszczep na-

Pacjentka lat 37, zgłosiła się do Duda Clinic Implantologia i Sto-

matologia Estetyczna w Katowicach w celu uzupełnienia braków

skrzydłowych w żuchwie. Z pacjentką przeprowadzono dokładny
wywiad, na podstawie którego stwierdzono brak schorzeń ogól-

noustrojowych. Na podstawie badania periodontologicznego

ryc. 2

logicznego w celu wykonania zabiegu poszerzenia strefy dziąsła

błonkowy pozostawiając tkankę łączną z okostną (ryc. 4,5). Rany na
podniebieniu zabezpieczono membranami L-PRF, spongostanem
i materacowymi krzyżowymi szwami nieresorbowalnymi, monofi-

lamentowymi 5-0 oraz pokryto opatrunkiem chirurgicznym Reso-Pac Cement (Miradent, Niemcy) (ryc.6, 7).

ryc. 3

ryc. 4

Ryc. 2. Widok wewnątrzustny od strony prawej.
Ryc. 3. Wąska strefa dziąsła skeratynizowanego na szczycie wyrostka w okolicy 46, 47.
Ryc. 4. Miejsce dawcze przeszczepu na podniebieniu.
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nia mechanicznego miejsca zabiegu. Przepisano amoksycylinę

z kwasem klawulanowym w dawce 0,625 co 12 godzin przez 7 dni.

Szwy usunięto po 2 tygodniach w miejscu zamieszkania pacjentki.
Po okresie 6 miesięcy od zabiegu w badaniu periodontologicznym
stwierdzono poszerzenie strefy dziąsła zrogowaciałego.

Leczenie implantoprotetyczne
Po okresie 6 miesięcy od zabiegu periodontologicznego pacjentka
zgłosiła się w celu kontynuacji leczenia implantoprotetycznego. Po

dokładnym wywiadzie oraz przeprowadzonym badaniu zewnątrzi wewnątrzustnym nie stwierdzono żadnych odchyleń od normy.

Pacjentce przedstawiono plan wizyt leczenia implantoprotetyczRyc. 5. Pobrany przeszczep łącznotkankowy.

Miejsce biorcze

nego, który zaakceptowała. Na pierwszej wizycie wykonano kontro-

lne zdjęcie OPG, w znieczuleniu nasiękowym preparatem Ubistesin
forte z cięć na szczycie części zębodołowej żuchwy odsłonięto
wszystkie implanty oraz wprowadzono standardowe śruby goją-

Następnie w żuchwie po wykonaniu znieczulenia nasiękowego

ce. Rany zabezpieczono szwami węzełkowymi z wykorzystaniem

cze w postaci płata okienkowego (ryc.8) oraz dopasowano przesz-

mieszka za granicą) pobrano wyciski transferowe dwuwarstwowe

przeszczepu usunięto tkankę gruczołową i /lub tłuszczową. Stabi-

indywidualizowanych masą silikonową, pobrano także rejestrat

no z wykorzystaniem szwów węzełkowych (nici monofilamentowe,

tycznych. Po 5 dniach przystąpiono do przymiarki podbudowy me-

dni stosowanie żelu i płukanki do jamy ustnej na bazie dwugluko-

nownie zwarcie. Dobrano kolor uzupełnień́. Po 6 dniach oddano

tym samym preparatem znieczulającym wypreparowano łoże bior-

nieresorbowalnych nici 4-0. Po 5 miesiącach (pacjentka na stałe

czep do miejsca biorczego (ryc.9). Z wewnętrznej powierzchni

jednoczasowe z poziomu implantów na łyżkach standardowych

lizację przeszczepu nabłonkowego w miejscu biorczym zapewnio-

zwarciowy. Po 2 dniach wykonano próbę kluczy implantoprote-

nieresorbowalne, 5-0) (ryc.10). Po zabiegu zalecono przez okres 14
nianu chlorheksydyny 0,1% 3 razy dziennie. Zakazano oczyszcza-

talowej mostów. Sprawdzono szczelność oraz zarejestrowono po-

komplet mostów. Śruby implantoprotetyczne dokręcono kluczem
dynamometrycznym z siłą 30 Ncm, następnie zaizolowano je ste-

ryc. 6

ryc. 7

ryc. 8

ryc. 9

Ryc. 6. Miejsce dawcze zaopatrzone PRF i gąbka kolagenową.
Ryc. 7. Miejsce dawcze zaopatrzone cementem chirurgicznym po zabiegu.
Ryc. 8. Przygotowanie miejsca biorczego dla przeszczepu w okolicy 46, 47.
Ryc. 9. Przeszczep w miejscu biorczym.
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ryc. 10

ryc. 11

ryc. 12

ryc. 13

Ryc. 10. Stabilizacja przeszczepu szwami chirurgicznymi.
Ryc. 11. Okolica 46, 47 z widocznym pogrubieniem strefy dziąsła brzeżnego przy łącznikach protetycznych.
Ryc. 12. Most 2 punktowy 46, 47, pełnoceramiczny.
Ryc. 13. Praca protetyczna w ustach pacjentki.
rylną taśmą teflonową. Mosty zacementowano materiałem Temp

waniu leczenia implantoprotetycznego ważne jest są aspekty

artykulacyjną i skorygowano. Wykonano pantomogram mający na

nieczne jest zaplanowanie zabiegów zapewniających odpowied-

Bond NE ( Kerr Italia, S.r.l., Włochy). Zwarcie skontrolowano kalką
celu kontrolę osadzenia pracy. Pacjentka po zakończeniu leczenia
przeszła pełny instruktaż higieny, jak również została poinformowa-

na o konieczności regularnych wizyt kontrolnych. (ryc.11, 12, 13 14).

Podsumowanie
Podsumowując można stwierdzić, że we współczesnym plano-

periodontologiczne. Chcąc osiągnąć długoterminowy sukces, ko-

nią szerokość i grubość dziąsła skeratynizowanego otaczającego
wszczepy. Szczególnie u pacjentów z dodatnim wywiadem pe-

riodontologicznym należy mieć na względzie zwiększone ryzyko
powikłań biologicznych. Ponieważ indywidualna podatność pa-

cjentów na zakażenia bakteryjne nie podlega kontroli lekarza, jego
celem jest wyeliminowanie wszystkich czynników ryzyka, w tym
brak dziąsła właściwego przy implantach.

Piśmiennictwo

Ryc. 14. Rtg panoramiczne pacjentki po zakończeniu leczenia.
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Peptydy przeciwbakteryjne- AMPs (antimicrobial peptides)
Jama ustna jest bardzo złożonym środowiskiem mikrobiologicz-

nym. Zasiedla ją około 700 gatunków bakteryjnych [1]. Część
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potencjalnie patogenne. Tak bogata flora bakteryjna jest kontro-

lowana przez wrodzoną odporność nabłonka jamy ustnej, śliny

i płynu kieszonki dziąsłowej. W skład tej odporności wchodzą

też proteiny i peptydy antybakteryjne (AMPs). AMPs są ważnym
elementem umożliwiającym utrzymanie równowagi pomiędzy
stanem zdrowia i choroby w jamie ustnej [2]. Ludzka ślina i płyn

kieszonki dziąsłowej zawierają co najmniej 45 różnych AMPs, które

należą do różnych funkcjonalnie klas i strukturalnie zawierają małe
kationowe peptydy, enzymy i duże białka aglutynujące. Uważa
się, że ta funkcjonalna i strukturalna różnorodność jest konieczna,

aby chronić nabłonek jamy ustnej przed dużą ilością potencjalnie

patogennych mikrobów i utrzymać stan homeostazy pomiędzy
komensalami, a patogenami. Rodzina peptydów kationowych
składa się z adrenomedulliny, α-defensyn (HNPs- human neutro-

phil peptides), β-defensyn (hBDs- human β-defensins), katelicydyn, histatyn 1 i 3, stateryn, CCL28, azurocydyny, neuropeptydów
CGRP, substancji P, neuropeptydu Y i wazoaktywnego peptydu

jelitowego (VIP) [3]. Z tej grupy defensyny są najlepiej scharak-

Streszczenie

Abstract

Bogata flora bakteryjna jamy ustnej jest kontrolowana przez wrodzoną odporność
nabłonka, śliny i płynu kieszonki dziąsłowej. W skład wrodzonych mechanizmów
odpornościowych wchodzą również proteiny i peptydy antybakteryjne (AMPs).
Ludzka ślina i płyn kieszonki dziąsłowej zawierają, co najmniej 45 różnych AMPs,
które wykazują działanie przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze, przeciwwirusowe,
przeciwzapalne, gojące i sprzyjające angiogenezie. Peptydy antybakteryjne modulują odpowiedź gospodarza na poziomie molekularnym i komórkowym. Ta różnorodna grupa białek regulacyjnych jest intensywnie badana pod kątem wykorzystania w diagnostyce i leczeniu zapaleń w jamie ustnej w tym zapaleń przyzębia.

The rich bacterial flora of oral cavity is controlled by innate immune response of
epithelium, saliva and gingival crevicular fluid. One of the components of innate
immunity are also antimicrobial proteins and peptides (AMPs). Human saliva and
gingival crevicular fluid comprises at least 45 different AMPs that act antibacterial,
antifungal, antiviral, anti-inflammatory, promoting wound healing and angiogenesis. Antibacterial peptides modulate host response on the molecular and cellular
level. This diverse group of regulatory peptides is intensively examined paying
special attention to its use in diagnostics and treatment of inflammatory processes
in oral cavity including periodontitis.
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Działanie przeciwbakteryjne głównych AMPs
w jamie ustnej
Wrażliwość bakterii Gram ujemnych na AMPs jest głównie badana na periopatogenach i różni się w zależności od gatunku a na-

wet szczepu bakterii. α-defensyny są relatywnie mało efektywne
przeciw periopatogenom. Badania in vitro wykazały wrażliwość

Capnocytophaga sputigena, Capnocytophaga gingivalis na dzia-

łanie HNP1 i HNP 2 oraz Capnocytophaga ochracea na HNP 1,2,3.

Eikinella corrodens i Aggregatibacter actinomycetemcomitans
nie były wrażliwe na HNP przy stężeniu 500μg/ml [12]. Prevotella
teryzowanymi antybakteryjnymi molekułami. Jednak ich rola
w mechanizmach odpornościowych nie jest do końca wyjaśniona.

U człowieka zidentyfikowano 6 α-defensyn i 4 β-defensyny.
α-defensyny (HNP 1-4) wchodzą w skład ziarnistości azurofilnych
neutrofili (stanowią 30-50% ich składu, co stanowi 5-7% białek
zawartych w neutrofilach) [4]. HNP 5-6 są zlokalizowane w ko-

mórkach Paneth’a w jelicie. β-defensyny (hBD 1-4) są związane
z tkanką nabłonkową, głównie skóry, jelita, tchawicy i jamy ustnej
włączając dziąsła [5].

intermedia była oporna na HNP1, HNP2 i HNP3. HNP1 i HNP2 mia-

ły jedynie umiarkowany efekt na Tanerella forsythia [13]. Jednak
pewne działanie synergistyczne HNP1 i katelicydyny LL37 zostało
udowodnione dla Escherichia coli i Staphylococcus aureus [14].

β-defensyny wykazują działanie przeciwbakteryjne, przeciwgrzy-

bicze i przeciwwirusowe. hBD3 jest najbardziej aktywna przeciw
bakteriom i grzybom w porównaniu do hBD1 i hBD2. W jamie

ustnej hBD2 i hBD3 wykazują zróżnicowaną aktywność wobec
różnych szczepów tego samego gatunku. Generalnie jednak, bak-

terie tlenowe są na nie bardziej wrażliwe niż beztlenowe. hBD2
i hBD3 łącznie z α-defensynami mogą hamować replikację wi-

Defensyny

rusa HIV [2].

α-defensyny są obecne w gruczołach ślinowych i w ślinie oraz

cie sekrecji proteazy nie oddzielą proregionu, który utrzymuje ją

w obszarze szczelin dziąsłowych i kieszonek przyzębnych (także

w płynie kieszonki- GCF )[6]. Nabłonek jamy ustnej, nabłonek

szczeliny/kieszonki oraz nabłonek łączący są miejscami ich eks-

presji. Jest to związane z migracją leukocytów wielojądrzastych

LL-37 jest katelicydyną, która jest nieaktywna dopóki w momen-

nieaktywną. Spośród mikroorganizmów jamy ustnej LL-37 jest

najbardziej aktywna przeciw Aggregatibacter actinomycetemcomitans i Capnocytophaga ssp. [2].

(PMNs). β-defensyny są obecne w nabłonku jamy ustnej oraz na-

Jak bakterie unikają działania AMPs?

nie α-defensyny są obecne w nabłonku łączącym, ale zawsze

Kationowe peptydy antybakteryjne chronią skórę i nabłonki przed

błonku szczeliny/kieszonki, ale nie w nabłonku łączącym. Odwrot-

w bliskim powiązaniu z neutrofilami, które migrują przez tkankę
nawet w stanie zdrowia. Podobnie α-defensyny są znajdowane
w podnabłonkowej tkance łącznej [2,7].

Efektywna odpowiedź gospodarza na infekcję bakteryjną roz-

poczyna się od migracji neutrofili do strefy zapalenia w tym do

płynu kieszonki (GCF-gingival crevicular fluid). Neutrofile stanowią
główne ogniwo odpowiedzi immunologicznej i są zdolne do za-

bijania bakterii w mechanizmie zależnym i niezależnym od tlenu.
Elementem tego drugiego mechanizmu są peptydy antybakteryj-

ne (AMPs) w tym α-defensyny (HNPs) [8]. Ich właściwości bójcze

obejmują bakterie Gram (+), Gram (-), grzyby i niektóre wirusy [9].
Działanie bójcze HNPs jest związane z formowaniem kanałów w
błonach komórkowych i zmianą półprzepuszczalności błon ko-

mórkowych bakterii [10]. Działanie to nie jest specyficzne i może

doprowadzać do niszczenia własnych komórek, szczególnie przy
wysokich stężeniach, co jest częścią mechanizmu mediowanego

przez neutrofile niszczenia tkanek [11]. Kationowe peptydy, do
których zaliczamy HNPs, wykorzystują do zabijania bakterii Gram
dodatnich i Gram ujemnych, depolaryzację i permeabilizację ich

błony komórkowej. Jako dodatnio naładowane cząsteczki łączą

inwazją bakteryjną. Wiele mikroorganizmów wytworzyło szereg
mechanizmów obronnych przed AMPs. Przykładem może być Fu-

sobacterium nucleatum. Bakteria ta jest zdolna do zahamowania

przepuszczalności błony komórkowej oraz do wzrostu w postaci

planktonicznej, jak i związanej w biofilm pomimo obecności HNP1 [15]. Staphylococcus aureus, Salmonella enterica i inne patoge-

ny bakteryjne są zdolne do odpychania kationowych peptydów
bakteryjnych wykorzystując redukcję ujemnego naładowania ko-

mórki bakteryjnej, poprzez kowalencyjną modyfikację cząsteczek

anionowych (kwasy lipotejchojowe, fosfolipidy, lipid A). Mogą też
wydalać AMPs, wykorzystując zależne od energii pompy czy rozrywać peptydy za pomocą proteaz. Mutanty takich bakterii wraż-

liwe na działanie kationowych peptydów przeciwbakteryjnych są

łatwo eliminowane przez fagocyty. Pokazuje to, że oporność na
AMPs ma kluczowe znaczenie w przebiegu infekcji bakteryjnych.
Część tych mechanizmów jest wykorzystywana przez wiele mikroorganizmów i może stać się celem nowych leków przeciwin-

fekcyjnych, które uczyniłyby komórki bakteryjne podatnymi na
działanie elementów odporności wrodzonej [16].

się z ujemnie naładowanymi cząsteczkami powierzchni komórek

AMPs jako immunomodulatory

chojowy i tejchojowy bakterii Gram dodatnich i anionowa błona

Peptydy antybakteryjne są często opisywane w kontekście swo-

bakteryjnych takimi jak: LPS bakterii Gram ujemnych, kwas lipotej-

komórkowa obu typów bakterii. Dodatkowo peptydy antybakteryjne indukują bakteriopochodne enzymy lityczne, które mogą
promować śmierć komórki bakteryjnej [9].

ich właściwości antybakteryjnych (jako miejscowe antybiotyki),
jednak niektóre z nich, np. defensyny pełnią wiele innych funk-

cji [17]. To rodzi pytanie, czym rzeczywiście są te cząstki? Czy są

to miejscowe antybiotyki czy modulatory wrodzonej i nabytej

Implantologia Stomatologiczna | PSI Implant Dentistry rok VII nr 2 (14) 2016

57

PERIOIMPLANTOLOGIA I PERIODONTOLOGIA
odpowiedzi immunologicznej i jaką rolę pełnią w przewlekłym
i agresywnym zapaleniu przyzębia? Bowdish i wsp. [11] wysuwają

nawet działanie immunomodulujące na pierwszy plan i sugerują,

-pęcherzykowego (BALF) osób z aktywną gruźlicą płuc czy Isomoto i wsp. [21] badając sok żołądkowy pacjentów z infekcją Helico-

bacter pylori. Zwiększone stężenie HNP 1-3 zaobserwowano też

że nie bezpośrednie działanie bójcze na drobnoustroje, a dzia-

w płynie opłucnej, BALF, moczu oraz płynie mózgowo-rdze-

przed infekcjami.

w ślinie pacjentów z zapaleniami jamy ustnej było statystycznie

łanie immunomodulujące powoduje zależną od AMPs ochronę

Komórki nabłonkowe wysyłają sygnały, poprzez cytokiny, chemo-

kiny i β-defensyny, komórkom Langerhansa (komórkom prezen-

tującym antygeny) aby połączyć odpowiedź immunologiczną

wrodzoną z nabytą. HBD-1 i hBD-2 są chemoatraktantami dla
komórek dendrytycznych i komórek T. LL-37 jest chemoatraktan-

niowym pacjentów z infekcjami [22]. Podobnie stężenie HNP-1
wyższe, niż u zdrowych ochotników, poza tym stężenie to było
statystycznie wyższe przed leczeniem niż po leczeniu [23]. W ludz-

kiej krwi HNP 1-3 są obecne konstytutywnie w leukocytach i nie są
stymulowane przez lipopolisacharyd lub komórki bakteryjne [24].

tem dla neutrofili, monocytów i komórek T. α-defensyny łączą

Niedobory AMPs a choroba przyzębia

T i niedojrzałych komórek dendrytycznych do miejsc infekcji.

Szereg chorób ogólnych jest związanych ze zwiększonym ryzy-

odporność wrodzoną i nabytą poprzez chemotaksję komórek
Mogą także stymulować degranulację mastocytów, regulować ak-

kiem periodontitis. W niektórych przypadkach koreluje to ze zre-

mowując, można stwierdzić, że AMPs promują odporność nabytą

może tu być choroba Kostmanna. Jest to ciężka wrodzona neu-

tywację dopełniacza i zwiększać fagocytozę makrofagów. Podsupoprzez rekrutację komórek T i dendrytycznych komórek prezen-

dukowaną ekspresją peptydów przeciwbakteryjnych. Przykładem
tropenia, której towarzyszy zaawansowane zapalenie przyzębia.

tujących antygeny do miejsc infekcji oraz stymulują „sprzątanie”

U pacjentów z tym schorzeniem zaobserwowano brak katelicy-

fagi. W jamie ustnej jest to ciągle zachodzący proces, szczególnie

naniu z osobami zdrowymi) w ślinie osoczu i neutrofilach. Jeden

zainfekowanych miejsc poprzez działanie na mastocyty i makrow szczelinie dziąsłowej [2]

dyny LL-37 oraz spadek stężenia α-defensyn (do 30% w porówz pacjentów z chorobą Kostmanna po przeszczepie szpiku kost-

nego miał prawie normalny poziom katelicydyny LL-37 w ślinie
i neutrofilach oraz zadawalający stan przyzębia po leczeniu. Pozo-

stali pacjenci z tym typem neutropenii, pomimo wyrównywania
liczby neutrofili za pomocą czynnika stymulującego kolonie gra-

nulocytów (G-CSF), nadal mieli ciężkie periodontitis. Aby walczyć
z infekcjami i kontrolować normalną florę bakteryjną odpowied-

nia liczba i efektywność neutrofili jako pierwszej linii obrony jest
niezbędna. Niedobór katelicydyny LL-37 idzie w parze z chorobą
przyzębia u pacjentów z chorobą Kostmanna i świadczy o tym, że

katelicydyna LL-37 bierze udział w zapobieganiu infekcjom bakteryjnym u ludzi [25].

Niedobory defensyn są też obserwowane w innych chorobach
wrodzonych z współtowarzyszącą ekspresją ciężkiego zapalenia

Inne działania AMPs
Peptydy antybakteryjne działają również na gojenie ran poprzez
stymulowanie komórek nabłonka do proliferacji. W badaniach in

vitro komórek nabłonkowych dróg oddechowych HNP 1-3 w stężeniach 4-10 µg/ml były efektywne w zwiększaniu proliferacji nabłonka [18] oraz zwiększaniu stopnia zamknięcia rany, jednocze-

śnie indukowały ekspresję dwóch genów z rodziny mucyn, które
są zaangażowane w regenerację nabłonka [19]. Innym ważnym

działaniem AMPs jest cytotoksyczność w wysokich stężeniach
względem komórek eukariotycznych. HNPs pochodzące z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego są cytotoksyczne dla makrofa-

gów i komórek nabłonka. Wykazano także toksyczność HNP dla
monocytów [11].

Rola AMPs w zapobieganiu infekcjom
Modele zwierzęce pokazują, że AMPs mają kluczowe znaczenie

w zapobieganiu infekcjom jak i ich wygaszaniu [10,11]. W wie-

lu przypadkach wysokie stężenie α-defensyn odnotowywane

w stanie zapalnym, spada po wygaszeniu stanu zapalnego do
poziomu obserwowanego u osób zdrowych. Takie obserwacje

poczynili Ashitani i wsp. [20] badając płyn z płukania oskrzelowo-
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przyzębia. PMNs osób cierpiących na swoisty niedobór ziarnisto-

ści (specific granule deficiency, SGD) wykazują prawie całkowity
brak defensyn w ziarnistościach. U zdrowych osób defensyny

stanowią 30% składu tych ziarnistości w neutrofilach. Natomiast
zawartość katepsyny G oraz elastazy w ziarnistościach PMNs osób
z SGD jest prawidłowa lub delikatnie obniżona. Odwrotnie w ze-

spole Chediak-Higashi (CHS) neutrofile mają znaczne niedobory

elastazy i katepsyny G, a prawidłowy lub lekko obniżony poziom
defensyn. Głębokie niedobory mikrobobójczych i cytotoksycz-

nych białek w tych schorzeniach może się przekładać na częste
infekcje bakteryjne [26].

Pacjenci z zespołem Pappilon-Lefevre i z zespołem Heim-Munka
także wykazują niskie poziomy katelicydyny LL-37 i cierpią na cho-

robę przyzębia. U tych pacjentów stężenie prekursora LL-37 jest

prawidłowe, ale mała jego ilość jest przetwarzana do aktywnej LL37 z powodu mutacji genu dla katepsyny C [3].

Badania nad AMPs, dotyczące przewlekłego i agresywnego za-

palenia przyzębia, są niespójne i trudne do interpretacji. W płynie
kieszonki pacjentów z agresywnym zapaleniem przyzębia LL-37

była zredukowana lub nieobecna, a poziom HNP1-3 był niższy, niż

u pacjentów z przewlekłym zapaleniem przyzębia [27]. Wyniki te
stoją w sprzeczności z wynikami uzyskanymi ze spektrometrii ma-

sowej, gdzie zademonstrowano, że α-defensyny występowały
w wyższej proporcji w zdrowych, niż w chorych miejscach [5].
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W innej pracy poziom HNP3 był znacząco zredukowany w neutro-

działań w leczeniu zapaleń przyzębia sprzyja poszukiwaniu no-

zębia. Jednak ta redukcja została zakwalifikowana jako małozna-

we wrodzonej odpowiedzi immunologicznej elementów, które

filach pacjentów z uogólnionym agresywnym zapaleniem przycząca i niemająca wpływu na patogenezę agresywnego zapalenia
przyzębia [28]. W pracy porównującej poziom i stężenia HNP 1-3

u pacjentów z przewlekłym zapaleniem przyzębia, uogólnionym

agresywnym zapaleniem przyzębia, z zapaleniem dziąseł oraz
u osób zdrowych zbadano, że ilość HNP 1-3 w GCF nie różniła się

u pacjentów z poszczególnych grup oraz nie wykazano korelacji
pomiędzy ilością HNP 1-3 a parametrami klinicznymi. Jednak posługując się stężeniami GCF HNP 1-3 zaobserwowano statystycznie wyższe stężenie tych peptydów u osób zdrowych w porówna-

niu z innymi grupami [29].

Peptydy antybakteryjne w nowotworach jamy
ustnej
Pomimo, że AMPs uważane są głównie za naturalne białka przeciwbakteryjne i immunomodulatory łączące odporność wro-

dzoną i nabytą na uwagę zasługuje również ich cytotoksyczność

w stosunku do komórek eukariotycznych i komórek nowotworowych, która jest obserwowana w przypadku wysokich stężeń tych

cząstek [30]. Przykładem mogą być α-defensyny (HNPs), które
zmniejszają proliferację komórek guza w raku nerkowokomór-

kowym, czy mediują lizę komórek w ludzkich neuroblastomach

[31,32]. W jamie ustnej wykrywano HNP-1 w ślinie pacjentów

z rakiem płaskonabłonkowym (oral squamous cel carcinmoma,
OSCC) oraz z rakiem mukoepidermalnym, gdzie wywierały efekt

cytotoksyczny na architekturę zmian nowotworowych [33,34].
Takie działanie jest obserwowane in vitro przy stężeniu >20μg/

ml [33], ale HNP-1 nie osiąga takiego stężenia in vivo. Dlatego też
Musrati i wsp. [35] podjęli próbę oceny wpływu HNP-1 w niskich
niecytotoksycznych stężeniach (≤ 10μg/ml) na metaloproteina-

zy macierzy pozakomórkowej MMP-2, MMP-8 i MMP-9. Ekspresja

metaloproteinaz umożliwia ekspansję raka płaskonabłonkowego
(OSCC). Metaloproteinazy mają pierwszoplanową rolę w niszczeniu substancji pozakomórkowej, co umożliwia nowotworo-

wi wzrost, inwazję i przerzuty do otaczających tkanek. W proces
karcynogenezy w jamie ustnej są głównie zaangażowane MMP-2
i MMP-9. MMP-8 jest mataloproteinazą utrudniającą wzrost nowotworu. Inkubacja komórek raka płaskonabłonkowego w środowi-

sku HNP-1 doprowadziła do zmniejszenia stężeń MMP-2 i MMP-9.
To sugeruje protekcyjną rolę HNP-1 w procesie rozprzestrzeniania
się raka w substancji pozakomórkowej. Jednak stężenie MMP-8
również uległo zmniejszeniu. Ostatnie doniesienia kliniczne nie są
więc jednoznaczne w ocenie roli HNPs w karcynogenezie, możliwe że wywierają one podwójne przeciwstawne działanie, dlatego
też ocena ich roli wymaga dalszych badań [35].

wych metod leczenia. Kuszącą alternatywą może być znalezienie

byłyby aktywne przeciwko periopatogenom i nie wykazywałaby
działań niepożądanych. Zastosowanie AMPs może mieć wiele
zalet. AMPs mają szerokie spektrum działania (przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze, przeciwwirusowe), działają szybko, poten-

cjalnie nie wywołują oporności. Dodatkowo wykazują działanie
przeciwzapalne, gojące i sprzyjające angiogenezie [37]. Z drugiej
jednak strony, mogą być miejscowo i ogólnie toksyczne. Są wraż-

liwe na obecność soli, osocza czy pH oraz proteolizę. Nie można

wykluczyć nadwrażliwości i reakcji alergicznych po wielokrotnym
użyciu oraz naturalnej oporności. Do tego dochodzą wysokie
koszty produkcji. Wszystko to powoduje, że pomimo odkrycia

setek AMPs, tylko kilka jest wykorzystywanych klinicznie w medycynie, a żaden w periodontologii [3]. Użycie AMPs w kontroli chorób jamy ustnej może wykorzystywać ich właściwości przeciw-

bakteryjne, przeciwzapalne i immunomodulujące. Funkcjonalna

i strukturalna różnorodność tych peptydów jest niezbędna, aby
chronić nabłonek jamy ustnej przed infekcją i utrzymywać rów-

nowagę pomiędzy komensalami a patogenami. Ekspresja AMPs
jest stymulowana przez bakterie komensalne jamy ustnej bardziej

niż przez patogeny. Dlatego potencjalne wykorzystanie AMPs
powinno być skierowane przeciwko bakteriom patogennym bez

szkody dla bakterii komensalnych. Sposoby, które stymulowałyby
lub odbudowywałyby prawidłowe stężenie AMPs, są uważane za

lepsze od ich egzogennego podania i możliwe do wykorzystania

w zapobieganiu chorobie przyzębia. Kombinacja wykorzystania
AMPs oraz mechanoterapii (skaling z wygładzeniem powierzchni
korzeni zębów) wydaję się być optymalna [38].

Inną możliwością wykorzystania klinicznego AMPs jest pomiar
ich stężenia w ślinie jako wczesnego biomarkera zapaleń przyzębia. AMPs uczestniczą we wrodzonej, początkowej odpowie-

dzi gospodarza na infekcje. Pojawiają się więc szybko w płynach
ustrojowych, w tym w płynie kieszonki i ślinie. Dowiedziono, że
dwadzieścia protein, włączając HNP-1, ma wyższe stężenia u osób
z periodontitis, w porównaniu z grupą kontrolną [39]. Dodatkowo

badanie w ślinie wykazuje rozcieńczone stężenie w stosunku do
tego osiąganego w płynie kieszonki czy w tkankach dziąsła. Badanie stężeń AMPs w ślinie czy płynie kieszonki ma jednak swoje

ograniczenia. Należy pamiętać o tym, że peptydy te mogą agregować, co powoduje osłabienie czułości takich metod diagno-

stycznych jak ELISA, mogą też być degradowane przez enzymy
bakteryjne, czy łączyć się z LPS i DNA bakterii. Część z nich nie
opuszcza tkanek, a mogą akumulować się w cytoplazmie czy jądrze komórek. Nie wpływa to na ich właściwości, ale obniża badane stężenie [40].

Inne AMPs takie jak β-defensyna 3 i LL-37 działają protumo-

Podsumowanie

i rekrutuje komórki mezenchymalne do miejsca kercynogenezy.

Peptydy antybakteryjne modulują odpowiedź gospodarza na

ustnej, co powoduje rekrutację makrofagów, zwiększony rozmiar

białek regulacyjnych jest intensywnie badana. Zakłada się ich wy-

rogennie. LL-37 jest produkowana przez komórki raka jajnika
β-defensyna 3 ulega nadmiernej ekspresji w raku in situ jamy
i waskularyzację guza [36].

Potencjalne możliwości wykorzystania klinicznego AMPs

poziomie molekularnym i komórkowym. Ta różnorodna grupa
korzystanie w celu wzmocnienia wrodzonej odporności gospo-

darza, bez wywoływania oporności bakteryjnej. Stąd zwiększone

zainteresowanie peptydami przeciwbakteryjnymi, które mogą
w przyszłości stać się immunoterapeutykami.

Ograniczenia antybiotykoterapii i innych przeciwinfekcyjnych
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Liszaj płaski jest przewlekłą, zapalną chorobą skóry obejmującą również błony śluzowe. Oral lichen planus (OLP) - liszaj płaski

jamy ustnej jest odpowiednikiem schorzenia, dotyczącym zmian
wewnątrzustnych. Przyjmuje się, że około 50-70% pacjentów ze

zmianami skórnymi ma objawy śluzówkowe w jamie ustnej, któ-

re zazwyczaj poprzedzają wystąpienie wykwitów skórnych [1 - 4].
Zmiany wyłącznie w obrębie błony śluzowej jamy ustnej obser-

wuje się u 25-30% pacjentów [1, 2, 4], chociaż inni autorzy [5,6]
podają ich obecność w 13-53% przypadków.

Etiologia choroby nie jest do końca poznana. Aktualne dane
przedstawiają wieloczynnikową etiopatogenezę ze szczególnym

uwzględnieniem różnych mechanizmów odpowiedzi immuno-

logicznej [7]. Współczesna definicja zakłada, że liszaj płaski jest
autoimmunologiczną chorobą, w której cytotoksyczne limfocyty
T CD8+ indukują apoptozę komórek nabłonkowych błony ślu-

zowej lub skóry, po wytworzeniu autoreaktywnych limfocytów

T [1]. Teoria ta wyjaśnia obecność agregacji i obfitego nacieku

Streszczenie

Abstract

Na podstawie przeglądu piśmiennictwa autorzy przedstawili główne czynniki biorące udział w etiopatogenezie liszaja płaskiego jamy ustnej oraz omówili procedury
terapeutyczne aktualnie stosowane w leczeniu tego schorzenia.

Based on the literature review, the authors present the main etiological factors of
oral lichen planus and elaborated contemporary treatment procedures used in the
treatment of this disease.
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ryc. 1a

ryc. 1b

Ryc. 1a. Pacjentka lat 26. OLP prawego policzka, postać siateczkowa. Stan przed PDT.
Ryc. 1b. Stan po PDT. Całkowita remisja zmiany na prawym policzku.
z limfocytów T w podnabłonkowej tkance łącznej, co powodu-

między OLP a wirusami HCV i HIV.

owrzodzenia [3,6]. Schlosser [8] podaje, że pojawienie się zmian

rolę czynników emocjonalnych, takich jak; stres, depresja i stany

je nadmierne rogowacenie i rumień z obecnością lub brakiem
chorobowych jest związane z modyfikacją odpowiedzi immunologicznej pod wpływem działania czynników zewnątrz- i wewnątrzpochodnych. Roopashree i wsp. [9] sugerują, że patogene-

za liszaja płaskiego związana jest głównie z działaniem swoistych
i nieswoistych mechanizmów, wydolnością odpowiedzi humo-

ralnej oraz z odpowiedzią autoimmunologiczną. Odpowiedź
swoista ustroju wyrażona jest poprzez zwiększenie liczby limfocytów T cytotoksycznych (CD8+), które poprzedza stymulacja czą-

steczek układu zgodności tkankowej klasy I i II oraz modyfikacja

antygenów powierzchniowych keratyncoytów. W niespecyficzną
odpowiedź immunologiczną zaangażowany jest mechanizm de-

granulacji komórek tucznych i aktywacja metaloproteinaz macie-

rzy pozakomórkowej [7,9]. Inna hipoteza zakłada specyfczną od-

W etiopatogenezie liszaja płaskiego bardzo często podkreśla się
lękowe. Badania Ivanovskiego i wsp. [18] potwierdzają znaczenie
psychologicznych komponentów w etiologii schorzenia. Autorzy

odnotowali spadek komórek NK oraz wzrost liczby leukocytów we

krwi u pacjentów z niestabilnością emocjonalną. Koray i wsp. [19]
wykazali zaś, że osoby z liszajem płaskim jamy ustnej i długotrwa-

łym lękiem charakteryzują się znacznie zwiększonym poziomem
kortyzolu w ślinie. Obserwacje Chiapelli i Cajulis [10] ujawniły, że

ponad połowa pacjentów posiada podwyższony poziom lęku
i stresu na krótko przed wystąpieniem objawów choroby. Dodat-

kowo, w piśmiennictwie wskazuje się na zdolność indukcji reakcji
autoimmunologicznych, które poprzedzają zaburzenia odporno-

ściowe organizmu pod wpływem silnego stresu i lęku [10, 12, 20].
Działanie znanych związków chemicznych takich jak rtęć (obec-

powiedź autoimmunologiczną i wyróżnia wspólne cechy liszaja

na w wypełnieniach amalgamatowych) lub przyjmowane leki (p/

tek w dorosłym wieku, predylekcja do płci żenskiej, brak ekspresji

leki moczopędne, beta-blokery, niesteroidowe leki przeciwzapal-

z chorobami z autoagresji, takie jak: przewlekły charakter, począ-

TGF-ß1, nadekspresja białek szoku termicznego, apoptoza keratynocytów i dojrzewanie komórek Langerhansa [7].

Wielu autorów [9-12] zwraca uwagę na złożony charakter liszaja
płaskiego i poza modulacją układu immunologicznego podkreśla
w niej udział czynników genetycznych, infekcyjnych, psycholo-

gicznych i toksycznych. Schlosser [8] podkreśla rolę modyfikacji
genetycznych pierwszego intronu interferonu gamma jako czyn-

nika przyczynowego choroby. Badania innych autorów potwier-

dziły, że czynnikiem predysponującym do wystąpienia wykwitów
może być ekspresja genu HLA-Bw57, natomiast ekspresja genu
HLA-DQ1 prawdopodobnie zmniejsza ryzyko wystąpienia liszaja
płaskiego [10-12].

Istnieje wiele doniesień o związku między występowaniem ero-

zyjnej postaci OLP i czynników infekcyjnych, takich jak: wirus

opryszczki (HSV), wirus Epstein-Barr (EBV), wirus brodawczaka
ludzkiego (HPV), cytomegalowirus (CMV) i wirus ludzkiego niedo-

boru odporności (HIV). Przypuszcza się, że przyczyna ujawnienia

cukrzycowe, p/nadciśnieniowe, inhibitory enzymu angiotensyny,
ne- NLPZ) jest ściśle związane z rozwojem zmian lichenoidalnych,
które klinicznie przypominają idiopatyczny liszaj płaski [21]. Niektórzy autorzy [22] opisują także występowanie zespołu Grinspana, charakteryzującego się występowaniem triady objawów: lisza-

ja płaskiego, cukrzycy i nadciśnienia tętniczego. Inni kwestionują
istnienie tej jednostki chorobowej i wiążą występowanie zmian
o charakterze OLP u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i cu-

krzycą [6, 18, 23]. Modulujący wpływ na przebieg schorzenia, mają
różnorodne inne czynniki takie jak: urazy mechaniczne, chemiczne i termiczne, palenie tytoniu, obecność infekcji Candida albicans, spożywanie kwaśnych i pikantnych potraw [2, 7, 8].

Częstość występowania liszaja w populacji waha się od 0,2 do
3%, a średni wiek w momencie diagnozy jest różnie podawany

w dostępnej literaturze. Według Pavlic i Vujic-Aleksic [3] na chorobę zapada najwięcej osób w czwartej dekadzie życia, natomiast

Cordova i wsp. [7] donoszą, że zmiany najczęściej dotyczą osób
w 6 i 7 dziesięcioleciu. Częściej chorują kobiety z przewagą mię-

się ognisk choroby jest spowodowana trwałością zakażenia ko-

dzy 1,4 - 2:1, bez predyspozycji rasowych [1, 3, 24].

lowanych badań podaje związek między OLP a obecnością wirusa

umiejscowionych w jamie ustnej, które są przewlekłe i rzadko

mórek nabłonka dotkniętych wirusem [2, 13-15]. Ponad 90 kontrozapalenia wątroby typu C [13, 14, 16]. Według Cordova i wsp. [7]
powyższe skojarzenie dotyczy tylko niektórych obszarów geogra-

ficznych, natomiast Dupin i wsp. [17] zaprzeczają istnieniu związku
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Zmiany skórne często cofają się, w przeciwieństwie do zmian
ulegają spontanicznej remisji. Transformacja liszaja w raka pła-

skonabłonkowego w okresie 5-letnich obserwacji jest różnie
interpretowana. Według Carrozzo i Gandolfo [25] wynosi od 0,4
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do 2%. Mostafa i wsp. [2] oceniają ryzyko metaplazji do 6.25%,

cych. Zmiany mogą być nieregularne, wieloogniskowe i gładkie

porównania są trudne ze względu na różnice stosowanych kryte-

cechuje występowanie półmilimetrowych grudek. Obecność nie-

a Cordova i wsp. [7] nawet do 12,5%. W opinii naukowców [26-28]

riów do diagnozowania OLP, brak informacji o narażeniu na do-

ustne czynniki rakotwórcze, różna lokalizacja i czas trwania zmian,
a także różnice w monitorowaniu pacjentów. Mimo to, większość
badań wskazuje na 10x większe ryzyko rozwoju raka jamy ustnej

lub tworzyć jednolite plamy o białej barwie. Grudkową postać
wielkich pęcherzy z dużą skłonnością do pękania i pozostawiania

bolesnych owrzodzeń jest znamienna dla brodawkowatej postaci
OLP [12, 30].

Rozpoznanie liszaja płaskiego powinno opierać się na szczegó-

pacjentów z OLP w porównani do populacji ogólnej [cyt. za 7,

łowo zebranym wywiadzie i wnikliwym badaniu klinicznym oraz

i szacowana jest na 35% [cyt. za 2].

chorobowo obszaru [33].

26-28]. Zezłośliwienie dotyczy najczęściej erozyjnej postaci OLP

ryc. 2a

ocenie histopatologicznej wycinków pobranych ze zmienionego

ryc. 2b

Ryc. 2a. Pacjentka lat 75. OLP języka, strona lewa, postać siateczkowa. Stan przed PDT.
Ryc. 2b. Stan po PDT. Całkowita remisja zmiany.
Klinicznie liszaj płaski jamy ustnej charakteryzuje się zróżnico-

Leczenie

zaproponowanym w 1968 roku przez Andreasena [29] wyróżnia

Odkąd po raz pierwszy - w 1869 roku - choroba została opisana

waniem makroskopowym. Przeważnie - zgodnie z podziałem
się 6 typów zmian: siateczkową, nadżerkową (erozyjną), płytkową
(tarczkową), grudkową, atroficzną (zanikową) i pęcherzową (bro-

przez Wilsona podejmuje się różnorodne próby jej wyleczenia
[12]. Niemożność określenia etiologii schorzenia sprawia, że le-

dawkowatą). Według Cordova i wsp. [7] liszaj najczęściej występu-

czenie jest zwykle trudne i tylko objawowe. Analiza informacji

zyjnej. Anuradha i wsp. [30] podkreślają, że najczęściej występuje

jednoznacznego, skutecznego schematu leczenia zmian o cha-

je w jednej z trzech form klinicznych: siateczkowej, płytkowej i ero-

postać siateczkowa i nadżerkowa, dlatego też niektórzy autorzy
wyszczególniają tylko te dwie postaci OLP [31]. Liszaj siateczko-

wy, grudkowy i tarczkowy mają zazwyczaj przebieg bezobjawowy
i pojawiają się klinicznie jako białe rogowaciejące wykwity. Erozyj-

ne, zanikowe i pęcherzowe formy OLP są często przyczyną silnego

bólu i pieczenia, zlokalizowanego w obszarze jamy ustnej [4,32].
Liszaj może występować w całej jamie ustnej, wykazując szczegól-

ną predylekcję do umiejscawia się na błonie śluzowej policzków,
języka, dziąseł i wargi dolnej [8].

Forma siateczkowa charakteryzuje się występowaniem syme-

trycznie rozmieszczonych zrogowaciałych pasm - zwanych sia-

teczką lub rozstępami Wickhama - najczęściej na błonie śluzowej
policzków. W postaci nadżerkowej zmiany są nawracające, silnie

bolesne, obrzęknięte z obecnością rumienia zapalnego i wnę-

trzem pokrytym włóknikiem. Łatwo krwawią, mają nieregularny

zawartych w dostępnej literaturze wykazuje, że nie ma aktualnie
rakterze liszaja płaskiego w jamie ustnej. Uwzględniając prze-

wlekły charakter schorzenia, celem każdej zastosowanej terapii
jest przede wszystkim zmniejszenie dolegliwości i wydłużenie

okresu intermisji. Asymptomatyczne formy liszaja nie wymagają
aktywnego leczenia, jedynie okresowej kontroli w celu wykluczenia ewentualnego zezłośliwienia zmian [33]. Przed rozpoczę-

ciem właściwego leczenia należy zawsze wyeliminować czynniki
zaostrzające proces chorobowy, wykonać sanację jamy ustnej,

zoptymalizować higienę, unikać tytoniu, alkoholu i pikantnych

potraw [8,10,33]. Częsta nieskuteczność standardowo stosowanej
farmakoterapii skłania do poszukiwania nowych rozwiązań i alter-

natywnych metod leczenia. W związku z powyższym w leczeniu

liszaja płaskiego wyróżniamy dwa główne kierunki postępowania:
farmakologiczne i niefarmakologiczne.

kształt i są otoczone pasmami zrogowaciałej błony śluzowej. Atro-

Postępowanie farmakologiczne

zapaleniem dziąseł. Ogniska chorobowe występują najczęściej

Jednoczesne działanie immunosupresyjne i przeciwzapalne miej-

obwodzie. Wielu autorów uważa, że forma ta stanowi część spek-

wało, że są one szeroko stosowane i zostały zaakceptowane, jako

ficzna (zanikowa) postać liszaja jest związana ze złuszczającym
na dziąsłach o czerwonym zabarwieniu i pasmach przejaśnień na
trum erozyjnej formy liszaja płaskiego i powoduje niepotrzebne

dzielenie terminologii [8,12,30]. Postać płytkowa (tarczkowa) występuje w 7% przypadków i jest spotykana głównie u osób palą-
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scowo aplikowanych leków glikokortykosteroidowych spowodo-

środek pierwszego wyboru w leczeniu objawowego OLP [33,34].
Mogą być stosowane w formie maści, kremów, past, płukanek,
pastylek czy impregnowanych plastrów [33]. Skuteczność prepa-
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ratów jest oceniana na 80-95% [35-37], podczas gdy klobetazol

ny, nefrotoksyczność, niska skuteczność i mniejsza efektywność

w zakresie 56-75% [7,25]. Ograniczeniem i przyczyną szerokiej po-

lek ten nie jest chętnie stosowany [4,7]. Badania Lavanya i wsp.

uznawany za jeden z najsilniejszych sterydów przynosi remisję
lemiki jest czas terapii. W opinii wielu autorów należy unikać ich

długotrwałej aplikacji ze względu na liczne działania niepożądane
takie jak: kandydoza, supresja osi podwzgórze-przysadka-nadner-

cza, teleangiektazje i nawroty po przerwaniu leczenia [1,24,38].
Innego zdania są Carbone i wsp. [39], Pramick i wsp. [40], Gonzales-Moles i wsp. [41] którzy twierdzą, że nawet przy długotermino-

wym stosowaniu triamcynolonu i flucynolonu nie zaobserwowali
supresji nadnerczy. Za jedyny efekt uboczny miejscowego leczenia kortykosteroidami uważają obecność kandydozy rzekomobło-

niastej, której można zapobiegać stosując środki przeciwgrzybicze
[42,43]. Innym ograniczeniem leczenia steroidami jest ich słaba

adhezja do zmiany, a co za tym idzie niewystarczająca kontrola
czasu działania leku [33].

Systemowe podawanie kortykosteroidów, pomimo skuteczności

wynoszącej 40-60%, zarezerwowane jest wyłącznie do leczenia
wyjątkowo opornych, uogólnionych lub erozyjno-wrzodzieją-

w utrzymaniu remisji OLP w stosunku do klobetazolu sprawia, że
[48] wskazują na 10-100-krotnie silniejsze działanie takrolimusa od

cyklosporyny w leczeniu erozyjnej postaci OLP, przy jego wysokiej skuteczności. Malik i wsp. [49] uzykali wyleczenie 55% ognisk
OLP, a Resende i wsp. [50] otrzymali 80% remisję zmian śluzów-

kowych po zastosowaniu 0,1% takrolimusa. Wykazano jednak, że
terapeutyczne stężenia takrolimusa (od 0,03% do 0,1%) związane
z doustną absorbcją po miejscowym zastosowaniu prowadzi do

ogólnoustrojowych efektów ubocznych, a ponadto do nawrotu choroby, po przerwaniu terapii [cyt. za 7, 50-53]. Szczególnie

polecane w opornym na leczenie erozyjnym OLP jest miejscowe
stosowanie sirolimusa – Rapamycyny. Lek posiada właściwości
immunosupresyjne i jest uważany za inhibitor guza, przez co
zmniejsza ryzyko transformacji nowotworowej [7, 53, 54].

Pierwsze doniesienia o wykorzystaniu retinoidów do leczenia OLP
przez Gunther’a i Ebner’a pochodzą z 1973 [55]. Ich zastosowanie
powinno być ograniczone jedynie do użycia miejscowego. Sys-

cych zmian OLP, ze względu na liczne i niebezpieczne działania

temowe podawanie witaminy A i jej analogów jest ograniczone

działania kortykosteroidów i ich naturalnej toksyczności, nawet po

nymi [4, 7, 48, 55].

[7, 35-37]. W razie konieczności ogólnoustrojowego zastosowania

wo-wrzodziejących ognisk liszaja, gdy terapia steroidami jest

niepożądane [35-37]. Skutki uboczne wynikają z bezpośredniego
krótkim- wynoszącym zaledwie 2 tygodnie - okresie stosowania
steroidów, lekiem z wyboru jest prednizon podawany doustnie
w dawce 40-80mg/dobę. Lek stosuje się przez 5-7 dni, a następ-

nie – w zależności od stanu klinicznego - gwałtownie wycofuje

lub stopniowo zmniejsza jego dawkę o 5-10 mg /dzień przez 2-4
tygodnie [cyt. za 7,33]. Interesujący jest fakt, że Carbone i wsp. [44]

wskazali na skuteczniejsze działanie miejscowej steroidoterapii

z użyciem klobetazolu w porównaniu z terapią systemową. Liu
i wsp. [45] donoszą o bardzo wysokiej skuteczności steroidoterapii

wysoką toksycznością i licznymi niepożądanymi efektami uboczGryzeofulwina jest rekomendowana do leczenia nadżerko-

przeciwwskazana lub gdy zmiany są oporne na steroidy [32].

Mechanizm jej działania nie jest znany, jakkolwiek uważa się, że
uniemożliwia złuszczanie warstwy rogowej naskórka, zapobiegając w ten sposób powstawaniu nadżerek [7, 32].

Z powodu doniesień o związku liszaja płaskiego ze sferą psychologiczną zalecane są również leki obniżające napięcie emocjonal-

ne. Udowodniono, że opieka psychologiczna może przyczynić
się do złagodzenia objawów lub zapobiegać okresom zaostrzeń

zastosowanej w formie iniekcji, uzyskując 93,1% procent wyleczeń

i progresji choroby [7, 8, 10-12, 18].

Jeżeli zmiany OLP są oporne na działanie steroidów o najwyższej

Postępowanie niefarmakologiczne

takch jak: azatiopryna i inhibitory kalcyneuryny (cyklosporyna,

Zmiany wewnątrzustne liszaja płaskiego mogą być także leczone

supresantu nad miejscową steroidoterapią przedstawiają bada-

terapia, fototerapia (laseroterapia, terapia fotodynamiczna)[33].

w grupie pacjentów stosujących betametazon.

mocy rekomenduje się stosowanie leków immunomodulujących
takrolimus, sirolimus, pimekrolimus) [7, 24]. Wyższość immunonia Corrocher i wsp. [46] oraz Laeijendecker i wsp. [47]. Autorzy

wykazali lepsze wyniki po zastosowaniu 0,1% takrolimusu w sto-

sunku do klobetazolu i triamcynolonu. Wysoka cena cyklospory-

ryc. 3a

metodami niefarmakologicznymi, takimi jak: chirurgiczne, ozonoLeczenie chirurgiczne może mieć zastosowanie jedynie w przy-

padku nierozległych zmian, których usunięcie z odpowiednim
marginesem zdrowej błony śluzowej nie spowoduje powstawa-

ryc. 3b

Ryc. 3a. Pacjentka lat 77. OLP lewego policzka. Stan przed PDT.
Ryc. 3b. Stan po PDT. Całkowita remisja zmiany na lewym policzku.
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nia ściągających blizn. Alternatywą klasycznej chirurgii jest lecze-

a zróżnicowanie stosowanych protokołów postępowania utrud-

powoduje niewielki dyskomfort, a rany goją bez przykurczów i/lub

zauważyć, że autorzy omawianych doniesień zawsze otrzymywali

nie z użyciem laserów CO2 oraz kriochirurgia [2, 56-58]. Procedura
włóknienia [32]. Ze względu na uszkodzenie powierzchni nabłon-

ka leczenie nie jest wskazane w przypadku erozyjnej i zanikowej

postaci OLP. Zdecydowanie preferuje się chirurgiczne usunięcie
nie podrażnionej i łatwo usuwalnej powierzchni nabłonka w tarczkowej postaci schorzenia [59].

Obiecujące wyniki otrzymano także po zastosowaniu ozonote-

rapii na zmiany liszaja płaskiego jamy ustnej, ale dane na temat

skuteczności tej metody są nieliczne [60].

W fototerapii często wykorzystuje się promieniowanie nadfiole-

towe w zakresie UVA i UVB. Miejscowa fotochemioterpia PUVA

(Psolaren Ultra-Violet A) wykorzystuje połączenie leczenia ni-

skimi dawkami promieniowania UVA z doustnymi psolarenami

uwrażliwiającymi na działanie promieni ultrafioletowych [3, 61].
Procedura może być stosowana w skojarzeniu z retinoidami,
glikokortykosteroidami lub pochodnymi witaminy D [33]. Tera-

pia jest skuteczna w leczeniu różnych form OLP, ale obarczona
poważnymi efektami ubocznymi takimi jak: nudności, wymioty,

zawroty głowy, potencjał kancerogenny i hepatotoksyczny [62].
Alternatywę stanowi terapia PUVASOL (psolaren ultra-violet A and
solar radiation), która jest oceniana jako metoda skuteczniejsza od
konwencjonalnej terapii steroidowej [33, 63]. Wąskopasmowy –

311 mm - zakres promieniowania UVB (narrow band UVB-NB-UVB) także znalazł zastosowanie w leczeniu zmian liszaja płaskiego.
Przynosi podobne efekty do PUVA, ale działa mniej karcynogennie
[cyt. za 33].

Do eliminacji zmian OLP opornych na leczenie konwencjonalne
znalazło zastosowanie promieniowanie laserowe, które niszczy

powierzchniową warstwę nabłonka z keratynocytami [2,33]. Obec-

nie wykorzystuje się lasery o małej i dużej mocy. Przeprowadzone
badania dowiodły, że lasery wysokoenergetyczne, takie jak laser

CO2 wykorzystują zjawisko ablacji tkanek, co skutkuje lepszym go-

jeniem pooperacyjnym, mniejszą liczbą powikłań i ustąpieniem
dolegliwości [64-66]. Najistotniejszą ich zaletą jest zmniejszenie

częstości nawrotów liszaja o 20% [2,67,68]. Wadą jest brak możliwości przeprowadzenia badania histopatologicznego [33].

nia, a często wręcz uniemożliwia, ich porównanie. Warto jednak
wysoką skuteczność prezentowanych terapii [24, 75-77]. Agha-

hosseini i wsp. [24] wykorzystali błękit metylenowy naświetlając
zmiany laserem niskoenergetycznym emitującym światło o dłu-

gości fali 632 nm. Uzyskali poprawę w czterech z pięciu leczonych

ognisk OLP u 2 pacjentów. W innych badaniach wspomnianych
autorów przeciętna redukcja wielkości zmian wynosiła 44,3% [75].
Wyniki cytowanych autorów są porównywalne z wynikami badań

własnych nad procedurą PDT z użyciem innego fotouczulacza.
Zastosowanie pochodnej chlorinu-e6 pozwoliło na uzyskanie
52,8% średniej redukcji ognisk OLP. Z 48 leczonych zmian, po-

prawę uzyskano w 39 miejscach (81.25%), w tym w przypadku 14

zmian remisję choroby [76]. Sadaksharam i wsp. [77] wykorzystali
PDT do leczenia 20 chorych z objawowym OLP uzyskując zado-

walające zmniejszenie zmian. Aghahosseini i wsp. [75], Soabniec

i wsp. [76] i Sadaksharami i wsp. [77] podają doskonałą tolerancję

terapii fotodynamicznej wśród swoich pacjentów. Żaden z nich
nie zgłaszał nasilenia bólu, pieczenia lub jakichkolwiek działań nie-

pożądanych w trakcie leczenia lub w trakcie okresu obserwacji.
Pacjenci nie wymagali podawania żadnych leków przeciwbólo-

wych i znieczulających. Przeciwstawne dane podali Chen et al.

[78], którzy przeprowadzali PDT w znieczuleniu miejscowym ze
względu na silny, pulsujący ból i/lub znaczne pieczenie. Różnice
w subiektywnej ocenie terapii przez pacjentów mogą mieć zwią-

zek z różną procedurą PDT, w tym z zastosowaną dawką energii,
czy rodzajem fotouczulacza.

Przedstawione dane dowodzą, że PDT jest metodą łatwą do prze-

prowadzenia i powtórzenia w każdym momencie, szczególnie
u osób obciążonych innymi chorobami ogólnymi bądź w podeszłym wieku. Zaletą PDT jest nieinwazyjność, sporadyczne pozostawienie blizn oraz fakt, że może ona być stosowana samodziel-

nie lub z innymi metodami leczniczymi. Jednak ze względu na
ograniczona liczbę doniesień naukowych konieczna jest konty-

nuacja badań dotyczących długoterminowej oceny skuteczności
PDT oraz stabilności wyników po jej przeprowadzeniu (Ryc. 1-3).

Badania potwierdzają także skuteczność terapii laserowej niskimi

Podsumowanie

lacji [33]. Efektywne może być zastosowanie lasera diodowego

Liszaj płaski jest przewlekłą chorobą o wieloczynnikowej etiolo-

powodu zwraca się uwagę na szczególne właściwości lasera dio-

schorzenia, niezbędne jest przeprowadzanie monitoringu zmian,

dawkami (low-level laser therapy- LLLT), czyli tzw. fotobiostymu-

o długości fali 980 nm w leczeniu opornego OLP [69]. Nie bez
dowego, który ma zdolność penetracji do głębszych tkanek, po-

wodując destrukcję podnabłonkowej tkanki łącznej [70,71]. Niskie
dawki (długość fali 308 nm) lasera ekscymerowego są rekomen-

dowane jako leczenie paliatywne zmian, o uszkodzonej warstwie
nabłonka [72,73]. Fototerapia z wykorzystaniem low-level laser

therapy i lasera ekscymerowego jest coraz chętniej stosowna, jednak wymaga ścisłej znajomości ustawień parametrów i przestrze-

gii i patogenezie. Ze względu na potencjalnie złośliwy charakter
nawet u pacjentów z bezobjawową formą OLP. Miejscowo stosowane kortykosteroidy są uznawane za leki pierwszego rzutu w leczeniu OPL. Jednak ze względu na nieprzewidywalną ich skutecz-

ność, nieustannie trwają poszukiwania nowych, alternatywnych
metod, które mogły by pozwolić na uzyskanie lepszych wyników
leczenia.

gania wskazań klinicznych [3].

Szczególną nadzieję w leczeniu objawowego OLP budzi zastoso-

wanie terapii fotodynamicznej (Photodynamic therapy- PDT). Pro-

cedura wykorzystuje substancję fotouczulająca, która gromadzi się

w miejscu zmienionym chorobowo. Aktywowana światłem o odpowiedniej długości wykazuje działanie immunomodulujące, cytotoksyczne, niszcząc zapalne komórki obecne w ogniskach liszaja

płaskiego [33, 24, 74]. Dostępne w piśmiennictwie dane na temat

skuteczności terapii fotodynamicznej w leczeniu OLP są nieliczne,
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Ekstrakcje zębów należą do najczęściej wykonywanych procedur
stomatologicznych, a następujący w ich wyniku lokalny zanik kości jest historycznie dobrze udokumentowanym faktem [1]. W po-

niższym artykule Horowitz i wsp. [1], porównując stopień resorpcji
wyrostka wokół zębodołów wypełnionych materiałem kościozastępczym i tych niepoddanych procedurom ochronnym, stwier-

dzają, że poekstrakcyjna augmentacja kości sprzyja zachowaniu
jej wymiarów. Nieprawidłowe przeprowadzenie procedur profilaktycznych może jednak skutkować znacznym pogorszeniem

fonetyki pacjenta, estetyki i funkcjonalności przyszłej odbudowy

Streszczenie

Abstract

Wstęp: Usunięte zęby traktowane są powszechnie jako odpad medyczny i utylizowane wraz z innymi materiałami odpadowymi. Nie ulega jednak wątpliwości
fakt, że pod względem składu chemicznego zębina przypomina kość. Jednym z
dowodów na podobieństwo obu tkanek jest proces jakiemu ulegają zęby poddane
replantacji - korzeń takiego zęba podlega resorpcji, a następnie, wskutek ankylozy,
stapia się on z otaczającą go kością wyrostka zębodołowego.
Założenia: Artykuł opisuje innowacyjną metodę przetwarzania usuniętych zębów
w drobnocząsteczkową, wolną od bakterii zębinę, która może zostać wykorzystana
do natychmiastowej odbudowy poekstrakcyjnych ubytków kostnych.
Metoda: Usunięty ząb zostaje oczyszczony z płytki nazębnej, próchnicy i wypełnień. Po oczyszczeniu i osuszeniu ząb (składający się głównie z zębiny) zostaje rozdrobniony przy użyciu specjalnego młynka „Smart Dentin Grinder”. Powstały w ten
sposób pył składający się z cząsteczek o średnicy 300-1200 µm przesiewany jest
przez zintegrowany z młynkiem system sortowania, a następnie przenoszony do
sterylnego naczynia z roztworem alkoholu w celu wyeliminowania bakterii i resztek
organicznych. Po przemyciu roztworem soli fizjologicznej pył zębinowy gotowy jest
do wprowadzenia do zębodołu poekstrakcyjnego lub w miejsce defektu kostnego.
Wyniki: W ciągu 2 lat badań klinicznych nad metodą przeprowadzono ponad 100
zabiegów, w większości z których przetworzona własna zębina posłużyła do wypełnienia zębodołów poekstrakcyjnych. Już 2-3 miesiące po zabiegu jakość podłoża
kostnego w danym miejscu była wystarczająco dobra, aby można było wprowadzić
w nie implant. Zarówno zdjęcia rentgenowskie, jak i analiza materiału pobranego
metodą biopsji z obszaru poddanego augmentacji potwierdziły obecność w badanym miejscu dobrze zintegrowanej, gęstej tkanki kostno-zębinowej. Nie zaobserwowano powikłań gojenia się ran.
Wnioski: Przeszczep autogenny przetworzonej zębiny ma szansę stać się nowym
złotym standardem w chirurgii stomatologicznej w zakresie zachowania zębodołów
poekstrakcyjnych oraz uzupełniania ubytków kostnych.

Background: Extracted teeth are still considered a clinical waste and therefore being discarded. It is evident that chemical composition of dentin is similar to bone.
Following tooth replantation the tooth is replaced by bone then followed by root
resorption and ankyloses and finally integrated into the surrounding alveolar bone.
Aims: Here we present a novel procedure in a clinical setting that employs freshly
extracted teeth that are processed into a bacteria-free particulate dentin, and then
grafted immediately into extraction sites or bone deficiencies.
Methods: The procedure consists of reducing any restorations, caries or debris.
The clean and dry tooth, mostly dentin, is immediately grinded using a specially
designed ‘Smart Dentin Grinder’. The dentin particulate of 300-1200 um is sieved
through a special sorting system. The sorted particulate dentin is immersed in basic alcohol cleanser in a sterile container to dissolve all organic debris and bacteria.
Then, the particulate is washed by sterile saline. The bacteria-free particulate dentin is ready for immediate grafting into extraction sites or into bone defect sites.
Results: During the period of two years, more than 100 procedures were performed, most of which for the purpose of preservation of alveolar bone. In those
patients, implant insertion was possible as soon as 2-3 month after grafting of
autogenous dentin. On x-rays and biopsy of grafting sites a dense dentin-bone
composite was found. No wound healing complications were observed.
Conclusion: Autogenous mineralized dentin particulate grafted immediately after
extractions should be considered as the gold standard for socket preservation,
bone augmentation in sinuses and bone defects.
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Ryc. 1 Od ekstrakcji do materiału przeszczepowego: (a) ząb bezpośrednio po ekstrakcji, pokryty resztkami organicznymi i osadem; (b) ten
sam ząb po oczyszczeniu go przy pomocy wiertła z węglików spiekanych; (c) gotowy materiał przeszczepowy składający się z cząsteczek
o średnicy 300-1200µm.
protetycznej. Najczęściej stosowanymi w stomatologii materia-

do przetworzenia. Zęby zaopatrzone w wypełnienia lub korony

syntetyczne materiały mineralne, niemniej jednak złotym stan-

i resztek cementu.

Kość własna pacjenta dostarcza w miejsce ubytku proteiny, które

Metoda

kostnych, poza tym ogromną zaletą tej metody jest biokompa-

Od ekstrakcji zęba do przeszczepu zębiny drobnocząsteczkowej.

organizm lub wystąpienia reakcji uczuleniowej.

z przyczyn periodontologicznych lub ortodontycznych, a także

łami do odbudowy ubytków kostnych są kość allogeniczna oraz
dardem postępowania pozostaje nadal przeszczep autogenny.

wpływają na migrację, organizację i różnicowanie się komórek
tybilność materiału, co eliminuje ryzyko nieprzyswojenia go przez
Powszechnie wiadomo, że zarówno szczęka, żuchwa, kość wy-

rostka zębodołowego jak i zęby pochodzą z komórek grzebienia
nerwowego. Znanym faktem jest również istnienie wielu białek

wspólnych dla kości, zębiny i cementu korzeniowego [2,3,4]. Nie
dziwi więc, że zębina (która stanowi 85% objętości zęba) wydaje

się być idealnym materiałem do uzupełniania braków kostnych na

drodze przeszczepu autogennego. Co ciekawe, badania Schultza
oraz zespołu Schmidt-Schultz wykazały obecność nienaruszonych czynników wzrostu w macierzy pozakomórkowej kości i zę-

bów szkieletów ludzi starożytnych. Opisano i przetestowano na

mogą zostać wykorzystane po starannym usunięciu wypełnień

Nieleczone endodontycznie zęby zakwalifikowane do ekstrakcji
zęby mądrości, stanowią doskonały surowiec do wytwarzania
granulatu zębinowego i mogą zostać poddane obróbce natychmiast po usunięciu. W ramach przygotowania do procesu prze-

twarzania należy usunąć lub odciąć obecne wypełnienia i korony
protetyczne oraz oczyścić powierzchnię zęba z kamienia, osadu

i resztek więzadła ozębnej. Także próchnicowa lub przebarwiona zębina powinna zostać usunięta przy użyciu wiertła z węglików spiekanych (ryc. 1a i 1b). Z doświadczenia autorów artyku-

łu wynika, że wiertło takie jest najskuteczniejszym środkiem do
wykonywania tego typu procedur. W przypadku zębów wielo-

zwierzętach także metodę przetwarzania zębiny bydlęcej w ste-

korzeniowych wskazane jest rozdzielenie korzeni. Tak przygoto-

[5-7]. Nie ulega więc wątpliwości, że organizm, w sposób powol-

z dmuchawki oraz umieścić w zbiorniku specjalnego młynka

rylny granulat, który posłużył do odbudowy defektów kostnych
ny i stopniowy, zastępuje przeszczepione tkanki zębowe struktu-

rą kostną [8]. Jako że usunięte zęby uznawane są zwyczajowo za
odpad medyczny, utylizowane są one wraz z innymi materiałami

odpadowymi. Najnowsze badania naukowe dowodzą jednak, że

zęby takie - po poddaniu ich procesom oczyszczania, mielenia,
demineralizacji i sterylizacji - stanowią doskonały substytut kości,

a więc mogą być z powodzeniem wykorzystane do przeszczepów
autogennych oraz uzupełniania defektów kostnych [9-11]. Jedną
z nielicznych wad opisanej procedury jest czasochłonność - gra-

wane fragmenty zębów należy wysuszyć sprężonym powietrzem

„Smart Dentin Grinder” ™ (SDG) (ryc. 2a). To innowacyjne urządze-

nie w ciągu 3 sekund rozdrabnia zęby do proszku, który następnie,
poprzez trwające około 20 sekund ruchy drgające komory mielącej, przesiewany jest przez wbudowane sito. Fragmenty o śred-

nicy 1200 µm i większe pozostają na powierzchni sita, cząsteczki
o wymiarach 300-1200 µm gromadzone są w dolnym zbiorniku

młynka (ryc. 2b), a te drobniejsze niż 300 µm, które uznaje się za
nieprzydatne jako materiał przeszczepowy, lądują w szufladzie na

nulat gotowy jest do użycia dopiero wiele godzin lub nawet dni
po ekstrakcji. W poniższym opracowaniu przedstawiamy zmody-

fikowaną metodę postępowania z użyciem specjalnego młynka
„Smart Dentin Grinder”™. Rozdrabnia i przesiewa on świeżo usu-

nięte zęby wytwarzając drobnocząsteczkowy, wolny od bakterii

pył zębinowy, który może zostać natychmiast zastosowany jako
autogenny mineralny materiał kościozastępczy. Odkażanie tak
przygotowanego pyłu przy pomocy chemicznego środka czyszczącego trwa nie dłużej niż 15-20 minut. Ta innowacyjna meto-

da postępowania polecana jest głównie w przypadku ekstrakcji
z przyczyn periodontologicznych, a także konieczności usunięcia
częściowo lub całkowicie zatrzymanych zębów. Zęby poddane

uprzednio leczeniu kanałowemu, ze względu na obecność w nich
materiału obcego (gutaperka, uszczelniacz, itp.), nie nadają się

Implantologia Stomatologiczna | PSI Implant Dentistry rok VII nr 2 (14) 2016

Ryc. 2 Młynek „Smart Dentin Grinder” i jego zbiornik wypełniony gotowym do sterylizacji proszkiem zębinowym o średnicy
cząsteczek 300-1200 µm. (a) Smart Dentin Grinder, (b) Szufladka
młynka, w której gromadzone są fragmenty zębiny po zmieleniu
i przesianiu przez zintegrowane z urządzeniem sito. Jedynie cząsteczki o średnicy 300-1200 µm lądują w zbiorniku.
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Ryc. 3 Zdjęcia wykonane za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM) (750-krotne powiększenie): (a) granulat zębinowy
przed oczyszczeniem; po 3 minutach (b) oraz po 10 minutach (c) od zanurzenia go w zasadowym roztworze alkoholu. Ostatnie zdjęcie
uwidacznia szerokie, czyste kanaliki zębinowe. Przeprowadzone 10 minut po zanurzeniu w roztworze alkoholu badanie bakteriologiczne
granulatu również nie wykazało obecności drobnoustrojów.
odpady. Proces mielenia i sortowania jest powtarzany kilkukrotnie,

Wyniki:

Wyselekcjonowane w ten sposób cząsteczki o średnicy od 300 do

Ocena kliniczna

(ryc. 2b). Powstały w ten sposób granulat zębinowy umieszcza

Podczas trwającego 2 lata okresu badań klinicznych ponad 100

tak aby przetworzyć wszystkie pozostałe w zbiorniku fragmenty.
1200µm gromadzone są w środkowej szufladzie urządzenia SDG

się następnie na 10 minut w szklanym naczyniu wypełnionym
30-procentowym zasadowym roztworem alkoholu, zawierającym
0,5 mola wodorotlenku wapnia, w celu odtłuszczenia i oczyszczenia go z toksyn, bakterii i resztek organicznych. Ryc. 3 pokazuje

efektywność roztworu w usuwaniu zanieczyszczeń organicznych
- obrazy ze skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM)
ukazują otwarte, czyste kanaliki zębinowe już po 10 minutach od

zanurzenia w nim zębiny. Potwierdza to skuteczność działania roz-

tworu nie tylko do powierzchni drobinek, ale także w ich wnętrzu
(ryc.3c). Po kilku minutach roztwór ulega dekantacji. Osad zgro-

madzony na dnie naczynia przemywa się dwukrotnie sterylnym
zbuforowanym roztworem soli fizjologicznej (PBS). Po ponownym
oddzieleniu cząsteczek stałych od płynu granulat zębinowy goto-

wy jest do użycia jako materiał do odbudowy ubytków kostnych,

zębodołów poekstrakcyjnych, a także do augmentacji dna zatoki
szczękowej. Cała procedura - od ekstrakcji zęba do augmentacji
kości - zajmuje nie więcej niż 15-20 minut. Kolejną jej zaletą, poza

minimalnym nakładem czasu, jest wydajność - 95% powstałych

w wyniku rozdrobnienia zębiny cząsteczek wykorzystywane jest
ponownie jako materiał przeszczepowy. Jest oczywiste, że objętość powstałego granulatu przekracza ponad dwukrotnie objętość wprowadzonych do zbiornika młynka zębów. Wilgotny proszek można ewentualnie umieścić na 5 minut na rozgrzanej do
temperatury 140˚C elektrycznej płycie grzewczej. Powstały w ten

sposób suchy, wolny od bakterii drobnocząsteczkowy granulat
zębinowy nadaje się doskonale do użytku w procedurach natychmiastowej lub odroczonej odbudowy kości.
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lekarzy stomatologów przeprowadziło opisaną procedurę przetwarzania usuniętych zębów własnych pacjenta w granulat zębi-

nowy, który następnie posłużył jako materiał do natychmiastowej
augmentacji kości. Do zabiegów zakwalifikowano jedynie zęby
nieprzeleczone kanałowo, a te wolne od wypełnień i odbudów
protetycznych wykorzystano w całości, włącznie ze szkliwem
i cementem korzeniowym. Poniżej przedstawiamy opisy przypad-

ków, w których zęby własne pacjenta natychmiast po ekstrakcji

przetworzone zostały w sterylny granulat zębinowy, wykorzystany
następnie jako autogenny materiał przeszczepowy u tego pa-

cjenta.

Spośród zakwalifikowanych do badań przypadków, 16 dotyczyło
zębów mądrości z różnymi wskazaniami do ekstrakcji - częściowo

zatrzymanych, położonych poziomo lub dotkniętych próchnicą.

Każdy z nich przetworzony został za pomocą urządzenia Smart
Dentin Grinder w drobnocząsteczkowy granulat zębinowy, który
wprowadzono do zębodołu poekstrakcyjnego bezpośrednio po

usunięciu zęba. Poniższy opis dotyczy zatrzymanego, ułożonego
poziomo zęba 48. Jego niekorzystne położenie względem sąsiedniego trzonowca, spowodowało powstanie między nimi głę-

bokiej kieszeni kostnej (ryc. 4b), która - co klinicznie uwidoczniło
się po ekstrakcji zęba mądrości - doprowadziła do obnażenia dy-

stalnej powierzchni korzenia dalszego zęba 47. Kieszeń ta została

wypełniona sproszkowaną zębiną natychmiast po usunięciu zęba
48 (ryc. 4c). Zarówno sam zabieg jak i proces gojenia przebiegły
bez komplikacji. Przeprowadzona po 4 miesiącach kontrola ra-

diologiczna potwierdziła pomyślny przebieg integracji granulatu
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Ryc. 4 Po ekstrakcji zęba 48 zębodół wypełniono drobnocząsteczkowym granulatem zębinowym, powstałym przez zmielenie usuniętego trzonowca przy pomocy młynka „Smart Dentin Grinder”. (a): zębodół po ekstrakcji, widok wewnątrzustny; (b): zdjęcie rtg zatrzymanego zęba 48; (c): usunięty ząb przetworzono na drobnocząsteczkowy granulat, który następnie umieszczono w zębodole poekstrakcyjnym; (d) 4 miesiące po zabiegu: nowo powstała tkanka kostno-zębinowa całkowicie wypełniła ubytek wokół dystalnego korzenia zęba
47.
z łożem kostnym w okolicy usuniętego zęba mądrości jak i wokół

mieni rentgenowskich, prawdopodobnie składającej się z kon-

nicznym nie stwierdzono odstępstw od normy - ząb 47 otaczało

podparcie dla wszczepów (ryc. 5). Podobna procedura przepro-

dystalnego korzenia drugiego trzonowca. Także w badaniu kli-

dziąsło brzeżne o prawidłowej strukturze, a głębokość kieszonki
dziąsłowej nie przekraczała 2 mm (ryc. 4d).

Kolejnych 37 przypadków dotyczyło pacjentów dotkniętych

chorobą przyzębia, z zębami rozchwianymi, bez odpowiedniego
podparcia kostnego. Jednym z nich był 56- letni mężczyzna cierpiący na zaawansowane zapalenie przyzębia brzeżnego zlokalizo-

wane w dystalnych odcinkach żuchwy. Zęby 47 oraz 48 usunięto,
a zębodoły poekstrakcyjne dokładnie oczyszczono z tkanki ziarni-

nowej. Drugi trzonowiec- ze względu na wypełnione gutaperką

kanały korzeniowe - został zdyskwalifikowany jako materiał przeszczepowy. Ząb mądrości natychmiast przetworzono przy pomocy
urządzenia SDG i przygotowano do wprowadzenia do łoża kostnego. Powstała w wyniku jego zmielenia ilość proszku zębinowe-

go okazała się wystarczająca do augmentacji obu zębodołów. Do
pokrycia wprowadzonego do zębodołów przeszczepu wykorzystano błonę PRF. Ta stworzona przez dr. Choukrouna z Nicei meto-

da stymulacji wzrostu tkanek polega na wykorzystaniu uzyskanej

z krwi pacjenta fibryny bogatopłytkowej (PRF - Platelet Rich Fibrine) jako autogennej membrany [12]. Całość pokryto płatem
śluzówkowo-okostnowym oraz, unikając zbytnich napięć tkanek,

glomeratu kostno-zębinowego, stanowiącej niezwykle stabilne
wadzona została u tego samego pacjenta po przeciwnej stronie
dolnego łuku zębowego. Fragment zdjęcia panoramicznego (ryc.
5g) obrazuje zanik kości w okolicy zębów 36, 37 i 38. Po okresie
2 miesięcy po ekstrakcji i augmentacji ubytków kostnych drobno-

cząsteczkową zębiną pozyskaną w wyniku przetworzenia tkanek
zęba 38 w okolicy tej osadzono 3 wszczepy (ryc. 5h). Po 12 miesiącach od implantacji stwierdzono obecność kości o prawidło-

wej strukturze i brak resorpcji wyrostka zębodołowego w miejscu
zabiegu (ryc. 5j).

Drobnocząsteczkowy granulat, jak pokazuje kolejny przypadek,
może również z powodzeniem zostać zastosowany do aug-

mentacji dna zatoki szczękowej. Ryc. 6 ukazuje ząb 26 dotknięty
zaawansowanym zapaleniem przyzębia brzeżnego, które dopro-

wadziło do powstania kieszeni kostnej sięgającej aż do pobliskiej
zatoki szczękowej. Ząb usunięto, oczyszczono i przetworzono

w wolny od bakterii zębinowy materiał przeszczepowy (ryc. 6d),
który natychmiast po ekstrakcji wprowadzony został do ubytku

kostnego. Zamknięte w ten sposób połączenie ustno-zatokowe
pokryto następnie płatem śluzówkowo-okostnowym oraz za-

bezpieczono szwami. Gojenie przebiegło bez komplikacji, a po

zaopatrzono szwami. Zastosowanie PRF przyczyniło się do przy-

3 miesiącach od zabiegu wysokość wyrostka wynosiła w najniż-

zębów można było wprowadzić do łoża kostnego 2 implanty, na

tów. Należy zaznaczyć, że z tkanek twardych jednego tylko zęba

spieszonego gojenia, dzięki któremu już 2 miesiące po ekstrakcji
których osadzono następnie korony zblokowane. Radiologiczne

badanie kontrolne przeprowadzone 2 lata po zabiegu wykazało
obecność wokół implantów tkanki nieprzepuszczalnej dla pro-
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szym miejscu 8,3 mm, co umożliwiło wprowadzenie 3 implanuzyskano aż 2 cm³ autogennego materiału kościozastępczego, co

pozwoliło na odbudowę kości nie tylko zębodołu, ale także dna
zatoki szczękowej. Co więcej, badania naszego zespołu wykaza-
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Ryc. 5 Zęby 47, 48, 36, 37 i 38 dotknięte zaawansowanym zapaleniem przyzębia brzeżnego. Zęby te usunięto, a oba trzecie trzonowce,
jako jedyne zakwalifikowane do przetworzenia, natychmiast po ekstrakcji wykorzystano jako autogenny materiał przeszczepowy. (a):
Zdjęcie rtg zębów 47 i 48; ząb 48 przed (b) i po oczyszczeniu (c) go z osadów i resztek organicznych za pomocą wiertła z węglików
spiekanych; (d): gotowy do użycia materiał przeszczepowy; (e): 2 miesiące po zabiegu. W okolicy 47-48 wszczepiono 2 implanty; (f): kontrola po 2 latach. Widoczna gęsta struktura tkanki kostno-zębinowej, brak resorpcji kości wokół wszczepów; (g): Zdjęcie rtg obrazujące
pionowy i poziomy zanik kości w okolicy zębów 36,37 i 38; (h): 2 miesiące po augmentacji materiałem przeszczepowym pozyskanym z
zęba 38 osadzono w kości 3 implanty; (j): kontrola radiologiczna 12 miesięcy po zabiegu. Zbita struktura kości, brak oznak resorpcji wokół
implantów.
ły tak dobrą integrację przeszczepu zębinowego z tkanką kostną

rutynowo już ponad 40 lat temu. Dziś wiadomo, że przeszczepio-

po 3 miesiącach od augmentacji. Nie było również przeciwwska-

procesu ankylozy [13]. Także całkowicie zwichnięte zęby podda-

w szczęce, że implantacja w danym obszarze stała się możliwa już
zań do natychmiastowego obciążenia wszczepów. Badanie histologiczne kości pobranej podczas preparacji łoża pod implanty,

ukazało obraz nowo powstałej macierzy kostnej otaczającej ściśle
fragmenty zębiny z jej kanalikami (ryc. 7).

Ryc. 4: Po ekstrakcji zęba 48 zębodół wypełniono drobnocząstecz-

ne zęby w ciągu 5-8 lat od zabiegu zlewają się z kością na skutek
ne replantacji, na wskutek powolnej integracji zębiny i cementu
korzeniowego z kością, ulegają z upływem czasu ankylozie [14].
Korzenie takich zębów zostają stopniowo zastąpione tkanką kost-

ną. W końcowym etapie skutkuje to całkowitą ich resorpcją, a jako
że odbywa się ona na rzecz kości, wysokość wyrostka zębodoło-

kowym granulatem zębinowym, powstałym przez zmielenie usu-

wego nie ulega zmianie. Najnowsza publikacja Malmgrena [15]

(a): zębodół po ekstrakcji, widok wewnątrzustny; (b): zdjęcie rtg

na koronektomii zębów ankylotycznych. W ten sposób szerokość

niętego trzonowca przy pomocy młynka „Smart Dentin Grinder”.
zatrzymanego zęba 48; (c): usunięty ząb przetworzono na drobnocząsteczkowy granulat, który następnie umieszczono w zębo-

dole poekstrakcyjnym; (d) 4 miesiące po zabiegu: nowo powstała
tkanka kostno-zębinowa całkowicie wypełniła ubytek wokół dystalnego korzenia zęba 47.

Dyskusja
Zabiegi transplantacji zębów własnych pacjenta wykonywano
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opisuje metodę ochrony wyrostka zębodołowego, polegającą
policzkowo-językowa wyrostka w tej okolicy nie ulega zmianie,

a jego wysokość może nawet zostać zwiększona [16]. Badania
przeprowadzone przez nasz zespół doprowadziły do podobnych
wniosków - wprowadzone do poekstrakcyjnego zębodołu cząsteczki zębiny własnej pacjenta zostają otoczone macierzą kostną

i ulegają swoistej ankylozie, co pozytywnie wpływa na zachowanie wymiarów wyrostka zębodołowego w tym miejscu.

Koreański Bank Zębów oferuje usługę przetwarzania usuniętych
zębów w autogenny materiał przeszczepowy w postaci granulatu
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Ryc. 6 Ząb 26 z głęboką kieszenią patologiczną (a) został usunięty i oczyszczony z resztek organicznych (d). (b): zębodół po ekstrakcji, stwierdzono obecność połączenia ustno-zatokowego; (c): usunięty ząb przetworzono w drobnocząsteczkowy granulat zębinowy,
który następnie wykorzystano do augmentacji zębodołu i zamknięcia połączenia ustno-zatokowego; (e): po 2 miesiącach od zabiegu
wysokość wyrostka wynosiła w najniższym miejscu 8,3mm. 3 miesiące po augmentacji wprowadzono 3 implanty uzyskując ich dobrą
stabilizację pierwotną.
lub bloku zębinowego [10, 11, 17]. Postępowanie przedłuża jed-

Kluczowe wnioski

do kilku dni i co za tym idzie wymaga przeprowadzenia kolejnego

Natychmiastowe przeszczepianie autogennej zębiny drobnoczą-

nak okres oczekiwania pacjenta na transplantację od kilku godzin
zabiegu chirurgicznego. Mimo że tak przygotowana zębina dysponuje czynnikami wzrostu i różnicowania komórek kostnych, ja-

kość powstałego konglomeratu kostno-zębinowego nie zezwala

na wprowadzenie w niego implantów. Prezentowana przez nas

steczkowej należy uznać za nowy złoty standard w chirurgii sto-

matologicznej w zakresie ochrony zębodołów poekstrakcyjnych
oraz augmentacji dna zatoki szczękowej i defektów kostnych.

metoda przetwarzania usuniętych zębów za pomocą urządzenia

Przypisy

jów materiałem autogennym natychmiast po ekstrakcji. Przygoto-

Dystrybucja urządzenia „Smart Dentin Grinder”™ - Kometa Bio ltd.,

SDG umożliwia augmentację zębodołu wolnym od drobnoustro-

wane w ten sposób cząsteczki zębiny zachowują swoją stabilność
mechaniczną, co umożliwia natychmiastowe obciążenie obszaru
zabiegowego, a powstała z połączenia kości i materiału przesz-

czepowego tkanka stanowi doskonałe łoże pod implanty, mimo
że aktywacja obecnych w zmielonej zębinie czynników wzrosto-

wych następuje z opóźnieniem [18, 19]. Nasze badania wykazały,
że jakość tkanki zezwala na implantację i obciążenie wszczepów

Holon, Izrael.

Podziękowanie

Pragniemy wyrazić naszą wdzięczność lekarzom przeprowadza-

jącym zabiegi transplantacji zębiny przetworzonej za pomocą
opisanej metody za dostarczenie nam niezwykle interesujących
opisów przypadków.

już 2 do 3 miesięcy po przeprowadzeniu zabiegu, zarówno w żu-

Konflikt interesów

ga znacznie wolniej niż przebudowa kości zbitej czy dostępnych

Oświadczamy, że IB oraz LR posiadają udziały w firmie Kometa Bio

chwie jak i szczęce. Remodeling tkanki zębinowo-kostnej przebiena rynku materiałów kościozastępczych, w związku z czym architektura i struktura odbudowanego tą metodą wyrostka zębodoło-

wego przez lata pozostaje niezmieniona.

Zęby i kości szczęk wykazują bardzo wysoki stopień podobieństwa
pod względem struktury i składu chemicznego. Zarówno człon-

kowie naszego zespołu, jak i inni badacze [10, 11, 17] proponują

rezygnację z utylizacji usuniętych zębów na rzecz ponownego ich
wykorzystania w formie autogennego materiału przeszczepowe-

go, gotowego do użycia 15 minut po ekstrakcji. Uznajemy opisaną
metodę za nowy złoty standard w odbudowie ubytków kostnych,
ochronie zębodołów i augmentacji dna zatoki szczękowej.
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Company oraz uczestniczyli w pracach nad urządzeniem „Smart
Dentin Grinder”™. W przypadku GH, CN oraz AY nie występuje

konflikt interesów. GH, CN i AY dostarczyli opisy przypadków i
przebiegu badań kontrolnych.

Introduction
Tooth extraction is one of the most widely performed procedures in dentistry and it has
been historically well documented that this may induce significant dimensional changes of the alveolar ridge [1]. In this review, Horowitz et al. [1] stated that less ridge resorption is occurring when alveolar ridge preservation procedures were used versus the
placement of no graft material in fresh alveolar sockets. If performed inadequately, the
resulting deformity can be a considerable obstacle to the esthetic, phonetic, and functional results. In dentistry allogeneic bone and synthetic mineral materials are the main
source for grating in bone. However, fresh autogenous bone graft is still considered
gold standard since it exhibits bioactive cell instructive matrix properties and is non-immunogenic and non – pathogenic in spite of the need for harvesting bone and possible
morbidity resulting from it.
It is well known that jaw bones, alveolar bone and teeth develop from cells of the neural
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Ryc. 7: Badanie histologiczne kości pobranej z miejsca augmentacji podczas preparacji łoża pod implanty 3 miesiące po zabiegu (preparat barwiony metodą trichrom) (a); preparat w powiększeniu (b); zębina wraz z jej kanalikami (D) otoczona jest nowo powstałą macierzą
kostną (B).
crest and that many proteins are common to bone, dentin, and cementum [2,3]. It is
therefore not surprising that dentin that comprise of more than 85% of tooth structure
can serve as native bone grafting material. Interestingly, Schmidt-Schultz and Schultz
[4] found that intact growth factors are conserved even in the collagenous extracellular
matrix of ancient human bone and teeth. In previous reports, a method for processing
bovine dentin into particulate and sterile grafting material for preservation of alveolar
bone was described and used in animal studies [5-7]. It is therefore evident that teeth
become grafts that are slowly and gradually replaced by bone [8]. Currently, all extracted teeth are considered a clinical waste and therefore are simply discarded. Recently, several studies reported that extracted teeth from patients that undergo a process
of cleaning, grinding, demineralization and sterilization is a very effective graft to fill
alveolar bone defects of same patient [9-11]. However, this procedure is much time
consuming since the graft is ready many hours and days after extraction. We present
here a modified procedure, in a clinical setting that employs freshly extracted teeth,
by recycling them into a bacteriafree particulate autogenous mineralized dentin for
immediate grafting. A ‘Smart Dentin Grinder’™ was devised to grind and sort extracted
teeth into a specific size dentin particulate. A chemical cleanser is applied to process the
dentin particulate into a bacteria free graft during 15-20 minutes. This novel procedure
is indicated mainly in cases when teeth are extracted because of periodontal reasons
and partially or totally impacted teeth. Teeth that underwent root canal fillings should
not be employed in this procedure because of foreign materials contamination. On the
other hand, crowns and fillings can be reduced and clean dentin of tooth crown can be
processed for immediate grafting.
Methods
Procedure from tooth extraction to grafting of particulate dentin
Teeth without root canal fillings that are extracted due to advanced periodontal bone
loss or other indications like wisdom teeth or orthodontics indications, are prepared for
immediate grafting. Immediately after extraction, restorations like crowns and fillings
should be cut off or removed. Also carious lesions and discolored dentin or remnants
of Periodontal ligament (PDL) and calculus should be reduced by tungsten bur (Figure
1a and 1b). We find that high speed tungsten carbide burs are most efficient for this
process. The roots could be split in case of multi-rooted teeth. Clean teeth including
crown and root dentin are dried by air syringe, put into a grinding sterile chamber of a
newly designed ‘Smart Dentin Grinder’™ (Figure 2a). The ‘Smart Dentin Grinder’™ (SDG)
is capable in 3 seconds to grind the roots and then by vibrating movement of the grinding chamber for 20 seconds the particles of less than 1200 μm fall through a sieve to
a lower chamber that keeps particles between 300-1200 μm (Figure 2b). The particles
less than 300 μm fall into a waist drawer. This fine particulate (less than 300 μm) is
considered as a non-efficient particulate size for bone grafting. This grinding and sorting
protocol is repeated to grind the remaining teeth particles left in grinding chamber. In
the collecting drawer chamber dentin particles between 300-1200 μm are collected
(Figure 2b). The particulate dentin from the drawer is immersed in basic alcohol for 10
minutes, in a small sterile glass container. The basic alcohol cleanser consists of 0.5M
of NaOH and 30% alcohol (v/v), for defatting, dissolving all organic debris, bacteria and
toxins of the dentin particulate. The efficiency of the cleanser to dissolve all the organic
debris from dentin particulate including dentin tubules is demonstrated in Figure 3. The
SEM picture shows wide open and clean tubules after 10 minutes of cleanser treatment
(Figure 3c). After decanting the basic alcohol cleanser, the particulate is washed twice, in
sterile phosphate buffered saline (PBS). The PBS is decanted leaving wet particulate dentin ready to graft into freshly extracted sockets or into alveolar bone defects or in procedures of augmenting maxillary sinus. The process from tooth extraction until grafting
takes approximately 15-20 minutes. It should be noted, that the efficiency of selecting
the dentin particulate of specific size for grafting is more than 95%. It is obvious that the
volume of the particulate dentin is more than twice of the original root volume. Alternatively, the wet particulate can be put on a hot plate (140◦C) for 5 minutes and the
dry bacteria-free particulate autologous dentin that can serve for immediate or future
grafting procedures.
Results
Clinical evaluation
During the period of 2 years, more than 100 dentists are employing the present procedure for preparing autogenous dentin particulate from extracted teeth for immediate
grafting in same patient. It should be noted that teeth that underwent root canal treatment were discarded. When intact teeth were processed the enamel and cementum
were included. Here, we present typical case presentations where teeth were extracted
and processed into bacteria-free particulate autogenous tooth dentin for immediate
grafting in same patient.
From a series of 16 wisdom teeth that included partially impacted, horizontally impact-
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ed and others that their crown was destroyed by caries were processed by SDG procedure and immediately grafted in the extraction sockets. We present here a horizontal
impacted tooth 48 that was in close proximity to distal root surface of 47 (Figure 4b),
creating a deep void. The surgically extracted tooth 48, exposed the distal root surface
of 47 almost denuded from bone tissue. Here, we processed immediately the tooth 48
into particulate graft which filled totally the extraction site (Figure 4c). The healing and
recovery after surgical procedure and grafting was without complications. A follow up
after 4 month revealed a normal pattern of marginal gingiva around the tooth 47. Probing was normal 1-2mm in depth. On x-ray distal to tooth 47, new bone and particulate
dentin was integrated into bone restoring completely the site of extraction and a distal
bone support of tooth 47 ( Figure 4d).
Another series of 37 extracted teeth because of poor periodontal attachment, bone loss
and mobility is presented here by a patient, 56 years old male with localized advanced
periodontal condition in posterior parts of mandible. Teeth 47 and 48 were extracted
and the granulation tissue was removed exposing bone tissue walls. Tooth 47 had a root
canal filling and therefore was discarded. Tooth 48 processed into particulate dentin by
the SDG device and prepared for immediate grafting in the extraction sites. The grafting of one tooth produced volume of particulate dentin that was adequate to overfill
the extraction site of sockets. A Choukrouns PRF membrane (platelet rich fibrin) was
prepared from patient blood [12] to cover the graft. Mucoperiosteum was sutured to
PRF, avoiding tension of tissues. An improved healing was achieved because of the PRF
membrane. 2 month later two implants were placed, followed by a cemented bridge
of 47-48 crowns. After two years, clinical and x-ray follow up revealed a very radiopaque
bone integrated into implants, most possibly consisting of bone-dentin producing a
very solid support for implants (Figure 5). A similar procedure was performed in same
patients left side of lower jaw. X-ray showing bone loss around teeth 36, 37 and 38
(Figure 5g). Two months after grafting with particulate dentin of tooth 38 three implants
were inserted (Figure 5h), and one year later observe the bone density and bone level
with no signs of bone resorption at the crest after restoration (Figure 5j).
Autogenous dentin particulate can serve as superior grafting matrix for augmenting
bone in maxillary sinuses, as is presented in the next case. Alveolar bone loss with infrabony pockets that extended into the maxillary sinus of tooth 26 (Figure 6). Tooth
26 was extracted, cleaned and processed into a bacteria free particulate dentin (Figure
6d). An immediate grafting of the extraction socket was performed and the tract into
the sinus was occluded by the particulate dentin. Closure of the wound and sutures of
mucoperiosteum flap was performed. Healing was normal and three month later an alveolar ridge of minimum 8.3 mm height was achieved, allowing insertion of 3 implants.
It should be noted that one molar of tooth 26 produced at least 2cc of particulatedentin
which allowed augmenting the extraction socket and part of sinus. Moreover, we found
that autogenous dentin grafting enables to insert implants after 3 month in the upper
jaw, because the new bone that was integrated with particulate dentin produced a
solid support for implants. Loading of implants followed. During preparation of a slot
for implant insertion, a core of bone was recovered from the grafted socket site. The
histology revealed new bone integrated with grafted dentinproducing bone-dentin
interface and connectivity (Figure 7).
Discussion
More than 40 years ago, autogenous teeth were routinely transplanted into extraction
sockets when possible. It is evident that transplanted teeth that are ankylosed in jaw
bone undergo replacement resorption by bone, during 5-8 years [13]. In addition, it is
well documented that avulsed teeth that are implanted back into their sockets undergo
firm reattachment by bone which is formed directly on root dentin or cementum, leading to ankylosis [14]. An ankylosed root is continuously resorbed and replaced by bone,
eventually resorbing the entire root, while the alveolar process is preserved during this
period and later. In a recent review, Malmgren [15] stressed that ankylosed teeth that
are treated by decoronation, the alveolar ridge is maintained in the buccal/palatinal direction, while vertical height is even increased [16]. Our results reveal similar interaction
between mineralized dentin and osteogenic cells that attach and produce mineralized
bone matrix directly on the dentin graft.
A Tooth Bank in Korea provides service that prepares autogenic demineralized dentin
matrix graft as block-type or granular-type [10,11,17], delaying the grafting procedure
from several hours to several days and therefore needs an additional surgical session. Although demineralized dentin exposes matrix derived growth and differentiation factors
for effective osteogenesis, the newly formed bone and residual demineralized dentin
are weak to support implant anchorage. In contrast, our SDG procedure allows preparation of bacteria-free particulate dentin from freshly extracted autologous
teeth, ready to be employed as autogenous graft immediately, in the same session.
Mineralized dentin particles have the advantage to maintain its mechanical stability,
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allowing early loading after grafting in fresh sockets and bone defects. Moreover, in spite
of delayed inductive properties [18,19], the mineralized dentin is firmly integrated with
newly formed bone, creating a solid site for anchorage of dental implants. In fact, our
clinical data indicate that implant insertion and loading can be performed in lower and
upper jaws 2-3 month after grafting of dentin. Since the mineralized dentin is very slowly remodeled [18,20,21] in comparison to cortical bone or most biomaterials the esthetic
and structure pattern of the alveolar crest and mucoperiosteum is maintained for years.
Teeth and jawbone have a high level of affinity, having similar chemical structure and
composition. Therefore, we and others [10,11,17] propose that extracted non-functional
teeth or periodontally involved teeth should not be discarded anymore. Extracted teeth
can become an autogenous dentin ready to be grafted within 15 minutes after extraction. We consider autogenous dentin as the gold standard graft for socket preservation,
bone augmentation in sinuses or filling bone defects.

Key Findings
Autogenous mineralized dentin particulate that is grafted immediately after extractions
should be considered as the gold standard for socket preservation, bone augmentation
in sinuses or filling bone defects.
Footnotes
‘Smart Dentin Grinder’™ is distributed by Kometa Bio ltd., Holon, Israel.
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Wstęp
W klinicznym aspekcie formowania nowej kości wykorzystuje się
różne materiały, które zalicza się do trzech grup: allogeniczne, kse-

nogeniczne oraz alloplastyczne. Idealny materiał przeszczepowy
powinnien wykazywać trzy właściwości:
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1.

osteokondukcyjne - tworzenie rusztowania dla komórek ko-

2.

osteoindukcyjne - stymulowanie komórek preosteblastycz-

1

3.

ściotwórczych,

nych, niezróżnicowanych do przekształcania się w osteobla-

sty,

osteogenetyczne - indukowanie komórek zawartych w materiale przeszczepowym do regeneracji kości. [1,2,3]

Ze względu na to, iż tylko autogenna kość wykazuje wszystkie te
cechy, obecnie uważa się, iż jest to najlepszy materiał do przesz-

czepu np. materiał kostny z talerza kości biodrowej jest często
wykorzystywany w operacji zamknięcia rozszczepu podniebienia.

Streszczenie

Abstract

Ząb poddany rozdrobnieniu jako materiał autogenny wykorzystywany do regeneracji kości zawiera składniki organiczne i nieorganiczne mające działanie osteoinduktywne i osteokonduktywne. Dostępność i bezpieczeństwo tych materiałów
zostały potwierdzone w licznych badaniach doświadczalnych i klinicznych. Eliminacja ryzyka wystąpienia reakcji immunologicznej, mogącej prowadzić do odrzucenia
przeszczepu, łatwy dostęp oraz niski koszt zabiegu to tylko część zalet przemawiających za tą metodą odbudowy brakującej tkanki kostnej.
W artykule zostanie przedstawiony proces przygotowania zęba do mielenia, zastosowanie, działanie oraz obserwacje na podstawie badań oraz przypadków klinicznych autora.

The fragmented tooth used as an autogenous material for bone
regeneration includes organic and inorganic compounds and is having osteoinductive and osteoconductive effect. Availability and safety of these materials have
been confirmed in numerous experimental and clinical studies. Elimination of the
risk of an immune response, which can lead to graft rejection; easy access and low
cost of the surgery are just a part of the advantages of this method in favor for the
restoration of the missing bone.
The article will present the process of preparing the tooth for grinding, the use of it
and the effect based on the studies and clinical cases of the author.
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Osteoindukcyjny i osteokondukcyjny potencjał
rozdrobnionego zęba ludzkiego
Od dawna potwierdzone jest, że macierz zębiny wykazuje poten-

cjał osteoinduktywny, jest bogata w białka morfogentyczne kości
BMP. Głównym składnikiem części organicznej zębiny jest kola-

gen typu I, co potwierdzają badania Kim i wsp. [8] Kolagen ten

i BMP mają zdolność promowania tworzenia kości oraz chrząstki,
stymulowania niezróżnicowanych komórek macierzystych me-

zenchymy do różnicowania się w osteocyty oraz chondrocyty.
Niekolagenowe białka zębiny takie jak, osteokalcyna, osteonektyna, fosfoproteina i sialoproteina zaangażowane są w proces kal-

ryc. 1

cyfikacji kości.

Kość autogenna nie powoduje reakcji immunologicznej powodującej odrzucenie przeszczepu.

Jednak jest kilka wad dotyczących tej metody: ryzyko infekcji miej-

sca biorczego, dodatkowa bolesność pozabiegowa, ograniczona
ilość masy kostnej czy nieunikniona resorpcja przeszczepionej ko-

ści. Pomimo to, autogenna kość jest najlepszym biomateriałem.

Szerokie zastosowanie mają materiały syntetycznej kości, które
są relatywnie tanie, nie niosą ryzyka przeniesienia choroby. Nie
posiadają jednak właściwości osteogenetycznych czy osteoin-

dukcyjnych, dlatego ich zdolność do tworzenia nowej kości jest
znikoma. [4,5,6]

ryc. 2

Biomateriały wykorzystywane są w chirurgii stomatologicznej
i szczękowo-twarzowej, periodontologii, implantologii do naprawy defektów tkanek kostnych w połączeniu ze sterowaną regene-

Białka BMP pochodzące z matrix zębiny zęba nie są takie same

plastycznej. Od 1993 r. koreańscy klinicyści prowadzą badania

słowy, wykazują identyczne działanie w ciele ludzkim, pomimo

łu. Z kolei amerykańscy naukowcy próbowali wykorzystać zęby

osteoindukcyjne na kość wyrostka zębodołowego, mimo iż nie

i kości jest bardzo zbliżony. Ząb to kompozycja części organicznej

w zębach odgrywają rolę protekcyjną dla protein. Wg Boden

wapnia). Szkliwo zawiera 96% składników nieorganicznych i 4%

regulującym różnicowanie i dojrzewanie osteoblastów, czyli two-

: 50-55%.

przede wszystkim w predentynie, odontoblastach oraz w komór-

i w 35% z części organicznej. Zębina oraz cement zawierają szereg

Badania Ike i Urist potwierdzają, iż znajdujące się w szkliwie białka

gentyczne kości (BMP). Szacuje się, iż kolagen typu I stanowi 90%,

nowej kości. [11] Z kolei Gao i wsp. donoszą, iż szkliwo zawiera

oraz mleczany. Niekolagenowe proteiny to BMP, fosforany, sialo-

(IGF-II), BMP2 czy TGF2- te same, które znajdują się w kości. [12]

do resorpcji oraz formowania kości. [1,9]

zawierają TGF beta, IGF-I i czynniki wzrostu pochodzące z płytek

racją kości i tkanek miękkich. Zastosowanie mają także w chirurgii

jak BMP kości, jednak wykazują wielkie podobieństwo. Innymi

nad wykorzystaniem zębów własnych pacjenta jako biomateria-

różnic w budowie. Proteiny białkowe zębiny wykazują działanie

pochodzenia zwierzęcego. [7] Chemiczny skład zęba ludzkiego

są identyczne z białkami kości. Ponadto, hydroksyapatyty zawarte

i nieorganicznej zawierającej wiele minerałów (głównie fosforany

i wsp. białko mineralizacji LMP-1 jest czynnikiem niezbędnym

organicznych. Zębina - 65% : 35%, a skład cementu to ok. 45-50%

rzenia kości. Z kolei wg Wang i wsp. białko LMP-1 ulega ekspresji

Wreszcie, kość składa się z 65% składników nieorganicznych

kach śródbłonka naczyń krwionośnych zębów [10]

czynników wzrostowych, w tym kolagen typu I oraz białka morfo-

BMP 2 mają zdolność osteoindukcji, bardzo istotnej w tworzeniu

a reszta to niekolagenowe białka, biopolimery, lipidy, cytryniany

także czynniki wzrostu takie jak insulinowy czynnik wzrostu II

proteiny, glikoproteiny, proteoglikany i inne, które mają zdolność

Wg Saygin i wsp. cement korzeniowy i jego komórki macierzyste

ryc. 3
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ryc. 4
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ryc. 5

ryc. 6

ryc. 7

Departamentu Chirurgii Szczękowo- Twarzowej, College of Den-

Kliniczne zastosowanie usuniętych zębów jako
autogeniczny materiał przeszczepowy

oraz histologiczną po przeszczepieniu autogennego materiału

Ekstrakcja to jeden z najpowszechniejszych zabiegów w chirurgii

ków wzrostu formujących tkankę kostną. [13]

tistry Uniwersytetu Dankook przeprowadził ocenę radiologiczną
zębowego z usuniętego zęba (obecnie uważanego za odpad

w stomatologii) do zębodołu poekstrakcyjnego. Badania wykazały
szybką zdolność gojenia bez reakcji zapalnej we wszystkich przy-

padkach przeszczepu autogennego zęba niezależnie od wieku,
płci i miejsca zabiegu, bez żadnych poważnych powikłań [14].

stomatologicznej. Usunięte zęby ludzkie uważane są za odpady
w stomatologii. Ekstrakcja powoduje znaczące zmiany w wy-

miarze wyrostka zębodołowego. Udokumentowano, iż znacznie
mniejszy jest zanik wyrostka wówczas, gdy świeży zębodół zosta-

nie wypełniony materiałem kościotwórczym, a ekstrakcja będzie
atraumatyczna.

Duże zaniki kości wiążą się z defektem fonetycznym, estetycznym
i funkcjonalnym.

Zatem zmielony autogenny ząb jako materiał przeszczepowy ma
zastosowanie:
1.

w sterowanej regeneracji kości GBR- materiał kostny umiesz-

czany jest po wszczepieniu implantu przy zaniku kostnym

większym niż 2 mm w pionie i poziomie. Autogenny zmielony ząb może być mieszany z innymi rodzajami biomate-

2.
3.
4.

riałów,

przy podnoszeniu dna zatoki szczękowej,
do wypełnienia zębodołu po ekstrakcji,
podczas augmentacji.

Substancja zmielonego zęba wykorzystywana jest również do
poprawy gojenia w połączeniu z odwirowanym PRF (Platelet Rich
ryc. 8

Fibrin) z krwi pacjenta [14].

ryc. 9
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korzeni (ryc.2), aby zachować nienaruszoną przegrodę między-

korzeniową. Zmianę okw. usunięto przy pomocy instrumentów
do otwartego podnoszenia dna zatoki szczękowej, nie przerwano
ciągłości membrany Schneidera. Zębodół płukano roztworem od

iniekcji gentamycyny (40mg/1ml). Założono implant Immediate®
5 mm x 8 mm w przegrodę międzykorzeniową (ryc.3), do pozo-

stałej części zębodołu założono materiał otrzymany ze zmielenia

zęba 18, pokryto go membraną otrzymaną z PRF (ryc. 4), całość
ryc. 10

Metoda
Zęby nieleczone kanałowo, poddawane procedurze ekstrakcji ze
wskazań ortodontycznych czy w wyniku dużego zaniku wyrostka
zębodołowego, a także zęby zatrzymane w kości lub wyrznięte
zęby mądrości niebiorące udziału w okluzji, natychmiast po usunięciu powinny zostać odpowiednio przygotowane do przesz-

czepienia.

Bezpośrednio po ekstrakcji z zęba powinny być usunięte wszelkie
wypełnienia czy odcięte korony protetyczne. Obecna próchnica,

zszyto bez dodatkowych cięć i wytwarzania płata śluzówkowo-

okostnowego (ryc. 5). Z przyczyn osobistych pacjentka zgłosiła się
dopiero po 4 tygodniach (ryc. 6), zdjęto szwy (ryc. 7), wykonano
punktowe zdjęcie kontrolne (ryc. 8). Zarówno wewnątrzustnie, jak
i radiologicznie gojenie prawidłowe, pacjentka nie zgłaszała żad-

nych niepokojących objawów subiektywnych. Warty uwagi jest
fakt, iż pomimo braku zastosowania przeciwcięć, a więc i zszycia
„na głucho”, jako izolacja od środowiska jamy ustnej wystarczyła autogenna membrana uzyskana z PRF. Na zdjęciu po 4 tygo-

dniach od ekstrakcji (ryc.7) widoczna jest świeżo powstała tkanka
miękka niepokrywająca już tylko śruby zamykającej implantu.

przebarwiona zębina, kamień nazębny czy pozostałe więzadła
przyzębia powinny być dokładnie usunięte z zęba najlepiej z wykorzystaniem szybkoobrotowej turbiny i wiertła z węgliku wolframu.

Zęby wielokorzeniowe mogą zostać podzielone. Po oczyszcze-

niu, osuszeniu zęba umieszcza się go na 10 minut w sterylnym
szklanym kieliszku zawierającym 20% roztwór alkoholowy, wg in-

nej procedury stosuje się również roztwór NaOH. Pozwala to na
dokładne odtłuszczenie, rozpuszczenie wszystkich organicznych

resztek, bakterii i toksyn. Skuteczne mycie powoduje dokładne
oczyszczenie z toksyn nawet w kanalikach zębinowych. Następ-

ryc. 11

nia mielącego „grinder” (fot. 1). Dalsze postępowanie przebiega

Przypadek 2.

nie tak przygotowany ząb umieszcza się w podajniku do urządzezgodnie z zaleceniami producenta urządzenia mielącego. [15]

Pacjentka lat 60, bezzębie w szczęce oraz rozległe braki skrzydło-

we i międzyzębowe w żuchwie. Resztkowe uzębienie w żuchwie,
głównie w drugim lub trzecim stopniu rozchwiania. Zaplanowano rekonstrukcję łuków zębowych na implantach, uzębienie
resztkowe usunięto, zęby poekstrakcyjne przygotowano i zmie-

lono, założono implanty Immediate®, zębodoły oraz okolice

platform implantów wypełniono materiałem autogennym pochodzenia zębowego (ryc. 9). Podniesiono również dna zatok

szczękowych metodą zamkniętą (ryc. 10). Po dwóch miesiącach
wykonano punktowe zdjęcia kontrolne (podczas pobierania wyryc. 12

Przypadki kliniczne:
Przypadek 1.

cisków na transferach) (ryc. 11). Zarówno wewnątrzustnie, jak i na
zdjęciu radiologicznym brak jest obrazu wskazującego na stan
zapalny, zanik kości w miejscach poekstrakcyjnych jest też zdecy-

dowanie mniejszy (niezauważalny). Wykonano stałą odbudowę
protetyczną.

Pacjentka lat 30, pełne łuki zębowe, zgłosiła się z powodu dolegli-

Przypadek 3

dwa lata wcześniej, kanały nie zostały wypełnione do wierzchoł-

doczniono zmianę okw. zęba 46 (ryc. 12). Zmiana rozwijała się bez-

wości bólowych okolicy 16. Ząb 16 był leczony endodontycznie
ków z powodu obliteracji (z wywiadu), pacjentka nie chciała podjąć się powtórnego leczenia endodontycznego. Na zdjęciu radio-

logicznym widoczne zmiany okołowierzchołkowe (okw.) swoim

zasięgiem obejmujące wszystkie korzenie zęba (ryc 1.). Zęba 16
zakwalifikowano do ekstrakcji wraz z natychmiastową implantacją
i augmentacją. W celu pozyskania materiału do sterowanej rege-

neracja kości wykorzystano niebiorącego udziału z zgryzie zęba
18. Zęba 16 usunięto w sposób atraumatyczny poprzez separację

Implantologia Stomatologiczna | PSI Implant Dentistry rok VII nr 2 (14) 2016

U pacjentki w wieku 32 lat wykonano zdjęcie OPG, na którym uwiobjawowo, a pacjentka zgłosiła się powodu występowania bólów
samoistnych zęba 47. Ząb ten został zakwalifikowany do leczenia

endodontycznego. Zaplanowano też ekstrakcję zęba 46 wraz

z usunięciem zmiany okw. W celu uzupełnienia ubytku kostnego
zaplanowano ekstrakcję zęba 18, który był ustawiony dopolicz-

kowo i nie brał udziału w zgryzie. Zęba zmielono i wymieszano
z PRF tworząc „sticky tooth”. Otrzymanym autogennym mate-

riałem wypełniono ubytek kostny, ranę zszyto modyfikowanym
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ryc. 13

ryc. 14

ryc. 15

ryc. 16

szwem materacowym, izolując materiał z mielonego zęba od

Wnioski

(jak ryc. 4). W dniu zabiegu wykonano punktowe zdjęcie kontrol-

Autogenny zmielony ząb to innowacyjny materiał przeszczepo-

środowiska jamy ustnej za pomocą membrany otrzymanej z PRF

ne (ryc. 13). Widoczne jest większe zagęszczenie materiału pocho-

dzenia zębowego w górnej części ubytku. Zdjęcie powtórzono
kolejno po 2 tygodniach po zdjęciu szwów (ryc. 14), po 2 miesiącach (ryc. 15) oraz 4 miesiącach (ryc. 16). Na każdym kolejnym
zdjęciu można zaobserwować sukcesywne wysycanie się ubytku
kostnego. Wewnątrzustnie gojenie prawidłowe bez cech stanu
zapalnego.

wy z wieloma zaletami kości autogennej ze względu na wysokie
podobieństwo obu tych materiałów. Wiadome jest, że kość auto-

genna ma wysoki potencjał osteokoduktywny i osteoinduktywny,

dzięki wydajnym białkom stymulującym tworzenie kości korowej,
co zapewnia szybszą regenerację kości przez komórki macierzyste
szpiku kostnego o doskonałej biozgodności i biokompatybilno-

ści. Nie powoduje odpowiedzi immunologicznej prowadzącej do
odrzucenia przeszczepu.

Kość autogenna obecnie postrzegana jest jako najlepszy materiał
przeszczepowy, ale niestety z wieloma ograniczeniami. W przyszłości jej miejsce zająć mogą autogenne zęby poddawane pro-

cedurom mielenia. Nie bez znaczenia pozostaje fakt zawartych
w takim materiale komórek macierzystych, pochodzących z miazgi zęba. Jest to jedna z cenniejszych na świecie struktur, która

niestety w zdecydowanej większości ośrodków na świecie jest
utylizowana jako odpad medyczny, a mogłaby rozwiązać wiele
problemów klinicznych.

ryc. 17
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Leczenie bezzębia u pacjentów w trakcie terapii immunosupresyjnej z wykorzystaniem
protezy typu overdenture wspartej na implantach. Opis przypadków
Treatment of edentulous patients on immunosuppressive therapy using prosthetic overdenture supported by
implants. Description of two clinical cases.
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Wstęp
Wykorzystanie tytanowych implantów do uzupełniania braków zę-

bowych jest w chwili obecnej leczeniem z wyboru, uznawanym za

najbardziej fizjologiczny i trwały sposób rehabilitacji narządu żucia.

lek. lek. dent. Rafał Radzewski,
1
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2
lek. lek. dent. dr hab. n. med. Krzysztof Osmola
2
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1

Dzięki postępowi w implantologii można przeprowadzać z powo-

dzeniem zabiegi implantacji nawet w bardzo trudnych warunkach
klinicznych, wykorzystując nowoczesne typy implantów, materiałów i technik regeneracji kości.

Istnieją jednak grupy pacjentów, u których nadal z różnych powodów podjęcie decyzji o leczeniu implantologicznym jest dyskusyj-

ne. Dotyczy to między innymi chorych w trakcie immunosupresji.

Jest to duża i stale powiększająca się grupa, do której należą osoby
cierpiące na choroby reumatoidalne, autoimmunologiczne scho-

rzenia dermatologiczne, a przede wszystkim pacjenci po przeszczepach narządów. Dzięki postępowi w leczeniu immunosupre-

syjnym znacząco wydłuża się okres przeżycia po przeszczepie.
Oczywiście leczenie to niesie ze sobą, jak każda farmakoterapia,
oprócz ochronnego działania zapobiegającego odrzutowi przesz-

czepionego narządu, szereg efektów niepożądanych. Jednym
z nich jest depresyjny wpływ na tkanką kostną. Obniżenie metabo-

lizmu tkanki kostnej bezpośrednio jest jednym z najważniejszych
czynników wpływających na możliwości stosowania chirurgiczne-

Streszczenie

Abstract

Leczenie bezzębia protezami typu overdenture wspartymi na implantach jest jedną
z powszechnie stosowanych metod rehabilitacji pacjentów. Coraz większą grupę
stanowią chorzy poddawani immunosupresji z powodu różnych chorób podstawowych. Zastosowanie wszczepów u tych pacjentów było dotychczas dyskusyjne ze
względu na liczne efekty uboczne stosowanych leków. Wprowadzenie zmodyfikowanych schematów terapeutycznych opartych na nowych preparatach leczniczych
stwarza możliwość bezpiecznego i skutecznego leczenia pacjentów w trakcie stosowania immunosupresji z wykorzystaniem implantów śródkostnych.

Treatment of edentulous patients using overdenture prosthesis supported on implants is one of the commonly used methods of rehabilitation. Increasingly group
are patients undergoing immunosuppression due to various underlying diseases.
The use of implants in these patients was previously discussion because of the
numerous side effects of drugs. The introduction of the modified therapeutic regimens based on new therapeutic formulations offers the possibility of a safe and
effective treatment for patients during treatment with immunosuppression using
dental implants.
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ryc. 1

ryc. 2

Ryc. 1 Zdjęcie OPG przed leczeniem
Ryc. 2 Planowanie z wykorzystaniem obrazów CBCT
go leczenia stomatologicznego po transplantacji.

implantów Obi (ETK) o średnicy 2.7 i długościach odpowiednio 12

wszystkich potencjalnych ognisk zapalnych jamy ustnej. W trakcie

no do typu D2 (w skali wg Mischa). Wszczepy wprowadzono do

usuwa się im liczne zęby, doprowadzając tym do powstania roz-

dobrą stabilizację pierwotną. Odpowiednia konstrukcja własnej

Chorzy przygotowywani do transplantacji wymagają likwidacji
leczenia stomatologicznego, w celu sanacji jamy ustnej, najczęściej
ległych braków zębowych, niejednokrotnie nawet bezzębia. Mając
na uwadze, iż będą oni żyli przez wiele lat po udanym przeszczepie,
pojawia się problem komfortu ich życia oraz konieczności rehabili-

tacji narządu żucia[1]. Dlatego też, tak ważnym byłaby możliwość
uzupełnienia brakujących zębów przy wykorzystaniu implantów
stomatologicznych.

Celem pracy jest prezentacja dwóch przypadków stanowiących
wstęp do szerzej zaplanowanego badania klinicznego zastosowa-

ryc. 3

i 14 mm. W trakcie nawiercania łoża implantu kość zakwalifikowa-

kości przy użyciu siły o wartościach 40-45 Ncm. Uzyskano bardzo
protezy pacjenta (wystraczająca grubość i zasięg płyty) pozwoliła
na zamocowanie w niej o’ringów. W dodziąsłowej powierzchni
protezy wykonano frezem otwory w których ufiksowano matryce
z wykorzystaniem materiału Ufi Gel Hard C (Voco). Proteza została
natychmiastowo osadzona na implantach. Kontrola po 12 miesią-

cach od zabiegu nie wykazała zaniku kostnego wokół implantów
oraz idealny stan tkanek miękkich .

ryc. 4

Ryc. 3 Bezzębny wyrostek zębodołowy żuchwy przed zabiegiem
Ryc. 4 Wytworzenie łóż implantów
nia implantów śródkostnych w leczeniu implantoprotetycznym

Przypadek 2

munosupresyjną.

Pacjentka lat 64 z bezzębiem w szczęce i żuchwie, zgłosiła się

chorych po przeszczepieniu narządów otrzymujących terapię im-

Przypadek 1
Pacjent lat 69, z bezzębiem w szczęce i żuchwie zaopatrzony protezami całkowitymi w obu łukach, zgłosił się z powodu niezadowalającej stabilizacji protezy dolnej. W roku 2007 z powodu przewlekłej

schyłkowej niewydolności nerek choremu przeszczepiono nerkę
od niespokrewnionego zmarłego dawcy. Pacjent od tego czasu

poddawany był leczeniu immunosupresyjnemu lekiem Tacrolimus
(Prograf) w dawce 2 x 5 mg oraz Encortonem 12,5 mg.

Na podstawie badania CBCT i OPG oceniono warunki kostne i za-

z powodu braku stabilizacji protezy dolnej. W 2013 roku pacjent-

ce przeszczepiono nerkę allogenną z powodu schyłkowej niewy-

dolności nerek. Chora w trakcie podtrzymującej immunosupresji
otrzymuje Kwas mykofenolowy (Myfortic) 2 x 720 mg oraz Cyklosporynę (Cyclaid) 2 x 100 mg oraz Encorton w dawce 10 mg (star-

szy typ leków). Po wykonaniu badania CBCT oraz OPG pacjentkę

zakwalifikowano do przeprowadzenia leczenia polegającego na
stabilizacji protezy dolnej z wykorzystaniem implantów.

Zabieg analogicznie jak u poprzedniego pacjenta wykonano
w osłonie antybiotykowej przed i pooperacyjnej (Doxycyclin).
Zastosowano również leczenie NLPZ (Ketoprofen). W znieczu-

planowano wykonanie rozwiązania typu overdenture.

leniu miejscowym (Artykaina+Noradrenalina) wykonano zabieg

w osłonie antybiotykowej (Doksycyclina) oraz przeciwbólowej/

w kości o gęstości D2 (wg Mischa). Implanty wprowadzono z wyko-

Ze względu na podstawową chorobę pacjenta zabieg wykonano
przeciwzapalnej (Ketoprofen). Leczenie to kontynuowano przez

kolejne 5 dni. Wykorzystano leki bezpieczne dla przeszczepionego

narządu (metabolizowane wątrobie). W znieczuleniu nasiękowym
wykonano bezpłatową operację wszczepienia 4 jednoczęściowych

Implantologia Stomatologiczna | PSI Implant Dentistry rok VII nr 2 (14) 2016

wprowadzenia implantów techniką bezpłatową. Nawiercono łoże
rzystaniem klucza dynamometrycznego przy użyciu momentu siły

o wartościach 35 - 45 Ncm i uzyskano bardzo dobrą stabilizację
pierwotną. Wykorzystano jednoczęściowe implanty śródkostne

Obi (ETK) o średnicy 2,7 i długościach 12/10 mm. W protezie własnej
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ryc. 5

ryc. 7

ryc. 6

ryc. 8

Ryc. 5 Opracowanie łoża implantu bocznego prawego
Ryc. 6 Pozycjonowanie implantu bocznego
Ryc. 7 Wprowadzanie implantu bocznego
Ryc. 8 Zdjęcie bezpośrednio po wprowadzeniu implantów
pacjentki zamocowano o’ringi techniką identyczną jak u poprzed-

podścielenie metodą bezpośrednią w celu poprawy podparcia

niego pacjenta. Protezę osadzono natychmiastowo na implantach.

śluzówkowego

Kontrola przeprowadzona po 12 miesiącach wykazała bardzo dobrą stabilizacją protezy i wszystkich wszczepów. Na zdjęciach kon-

Dyskusja

tkanek miękkich wokół implantów był bardzo dobry. Wykonano

Podstawowym lekiem immunosupresyjnym stosowanym bezpo-

trolnych brak wykładników zaniku kostnego wokół implantów. Stan

ryc. 9

ryc. 11

ryc. 10

ryc. 12

Ryc. 9 Zdjęcie OPG po zabiegu wraz z protezą
Ryc. 8 O’ringi zmontowane na implantach
Ryc. 9 Proteza pacjenta po przygotowaniu do umieszczenia o’ringów
Ryc. 10 Proteza po zamocowaniu matryc (o’ringów)
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ryc. 13

ryc. 14

ryc. 15

Ryc. 13 Zdjęcie wewnątrzustne pokazujące stan wyrostka i błony śluzowej wokół wszczepów po 12 miesiącach od implantacji
Ryc. 14 Zdjęcia rtg wewnątrzustne (RVG) po 12 miesiącach od implantacji
Ryc. 15 Zdjęcie wewnątrzustne pokazujące stan wyrostka i błony śluzowej wokół wszczepów po 12 miesiącach od implantacji
średnio po przeszczepie przez wiele lat była Cyklosporyna A. Bada-

w obu prezentowanych przypadkach obserwowano niepowikłany

nia [2-6], które zostały przeprowadzone na materiale zwierzęcym

przebieg pooperacyjny i prawidłową osseointegrację implantów.

ewidentnie niekorzystny wpływ na wgajanie się implantów sto-

suje się również sterydy. Należy wziąć pod uwagę ich istotną rolę.

z wykorzystaniem tego leku, z jednym wyjątkiem [3], wskazują na
matologicznych. Słabością przeprowadzonych badań jest analizo-

wanie tylko pojedynczych leków i ich wpływu na osseointegrację.

W przypadku stosowania terapii immunosupresyjnych u ludzi, sto-

sowane obecnie schematy są zawsze wielolekowe. W związku ze
sporą dysproporcją stosowanych substancji i ich złożonego wpły-

W większości schematów terapii po przeszczepach narządów stoBez wątpienia to właśnie te leki mogą najsilniej wpływać na me-

tabolizm kości i ewentualne zmiany w procesach osteointegracji.

Obniżenie toksyczności leków uzyskuje się poprzez kilkulekowe
schematy terapeutyczne umożliwiające zmniejszenie dawek po-

szczególnych preparatów. Ponadto pojawiły się na przestrzeni
ostatnich lat nowe leki o znacznie mniejszej liczbie i nasileniu objawów niepożądanych [8-12].

Wnioski
Poczynione obserwacje mogą sugerować, że pomimo powszech-

nie znanego wpływu na procesy gojenia zarówno tkanek miękkich
jak i kości w przypadku leczenia implantoprotetycznego nie wpły-

wają one w istotny sposób na skuteczność tego typu rozwiązań.
Ryc. 16 Planowanie leczenia z wykorzystaniem obrazów z CBCT
wu na procesu gojenia, ekstrapolacja wyników jest trudna lub nie-

możliwa. Prace kazuistyczne [7,8,9,11] opisujące przypadki klinicz-

ne pacjentów po transplantacji narządów dają odmienne wyniki,
sugerując możliwość bezpiecznego i skutecznego zastosowania

ryc. 17

Szczególnie ten fakt wydaje się być godnym podkreślenia, ponie-

waż stosowanie preparatów sterydowych jest bardzo powszechne

w niemal wszystkich dziedzinach medycyny, jako lek podstawowy

lub modyfikujący stosowaną terapię. Zapewne jedynie bardzo

duże dawki tych leków będą musiały być brane pod uwagę, jako
przeciwskazanie do stosowania leczenia implantoprotetycznego.
Potwierdzenie powyższych wniosków w oparciu o badania na

ryc. 18

Ryc. 17 OPG przed zabiegiem
Ryc. 18 Zdjęcie OPG po zabiegu
śródkostnych tytanowych wszczepów. Brakuje jednak prospektyw-

większej grupie pacjentów pozwolą zatem na modyfikację i roz-

różne schematy leczenia. Prace kazuistyczne nie pozwalają bowiem

dostępna metoda rehabilitacji utraconych zębów wykorzystująca

nych badań na większych grupach pacjentów i uwzględniających
na przeprowadzenie wiarygodnych analiz statystycznych.

Aktualnie stosowane leki immunosupresyjne, takie jak Tacrolimus,

charakteryzują się znacznie mniejszą toksycznością niż preparaty
stosowane wcześniej. Ich wpływ na gojenie się kości wokół implan-

tów wydaje się być mało istotny w kontekście uzyskania właściwej

szerzenie grupy pacjentów, u których będzie możliwa najlepsza
wszczepy śródkostne.

Najważniejszym jednak czynnikiem, który zwiększa szanse na po-

wodzenie, jest zmiana schematów leczenia immunosupresyjnego
[8-12].

osteointegracji, a co za tym idzie stabilizacji implantów. Również
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ryc. 19

ryc. 20

ryc. 21

Ryc. 19 Zdjęcie rtg wewnątrzustne (RVG) w dniu zabiegu chirurgicznego
Ryc. 20 Zdjęcie rtg wewnątrzustne (RVG) po 12 miesiącach od implantacji
Ryc. 21 Stan błony śluzowej wokół implantów po 12 miesiącach
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Implanty protetyczne jako źródło zakotwiczenia w ortodoncji – opis przypadku
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Pierwszymi, którzy implantów protetycznych użyli do zakotwicze-
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nia prac ortodontycznych byli Creekmore i Eklund w 1983 roku.

Obserwując pozytywne efekty związane z użyciem implantów

do odbudowy protetycznej, zaczęto je szeroko wykorzystywać
w leczeniu ortodontycznym. W tym okresie tylko takie implanty
znajdowały zastosowanie w stomatologii. Użycie implantów pro-

tetycznych jako zakotwienia rozwijało się aż do 2000 roku, potem

zostały one wyparte przez miniimplanty i implanty podniebienne,
które znajdują szerokie zastosowanie do dnia dzisiejszego. Obec-

nie implanty protetyczne mają ograniczone zastosowanie jako

źródła zakotwienia z powodu ich rozmiarów, potrzeby osteointegracji oraz czasu, jaki musi upłynąć od wszczepienia implantu do
jego obciążenia. Mimo to planowane późniejsze włączenie ich do
pracy protetycznej stanowi o sensowności ich zastosowania.

Przyjmuje się, że tylko 35% dorosłych ma prawidłowo położone
dolne siekacze, 15% ma tak znaczne nieprawidłowości, że wpływają one na życie społeczne i funkcje, a około 60 % całej populacji mogłoby skorzystać poddając się leczeniu ortodontyczne-

mu. Przez dziesięciolecia leczenie ortodontyczne było cennym

Streszczenie

Abstract

Artykuł zawiera opis kompleksowego leczenia pacjenta z wykorzystaniem implantów protetycznych jako elementów zakotwiczenia szkieletowego. Umożliwiło to
znacznie lepszą dystrybucję sił podczas leczenia ortodontycznego. Po zakończonym leczeniu ortodontycznym te same implanty zostały wykorzystane do rekonstrukcji protetycznej.

This article contains a case study of the complex treatment using prosthetic implants as orthodontic anchorage. This enabled better distribution of the forces
during orthodontic treatment. After orthodontic treatment the same implants were
used to prosthetic reconstruction.
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ryc. 1

ryc. 2

dodatkiem do leczenia protetycznego. Do tego, w niektórych
przypadkach, leczenie protetyczne nie mogłoby się odbyć lub by-

łoby bardzo daleko idącym kompromisem, gdyby nie uwzględnić

ryc. 3

niu nieprzewidywalnym ruchom zębów są one idealnym źródłem

zakotwiczenia. Stąd przewidywalność leczenia ortodontycznego
z użyciem implantów jest większa niż w metodach wymagają-

wcześniejszego leczenia ortodontycznego.

cych współpracy z pacjentem.

czeniu ortodontycznym jest zakotwiczenie. Jest ono definiowa-

ekstruzja i intruzja zęba, zamknięcie bezzębnych przestrzeni, re-

Terminem, który wiąże się z wykorzystaniem implantów w le-

ne jako opór wobec niepożądanego ruchu zębów. Ortodonci
zakładają aparaty ortodontyczne, aby spowodować pożądane

Implanty zębowe mogą być użyte w następujących sytuacjach:
pozycja nieprawidłowo położonych zębów, wzmocnienie lub
zapewnienie zakotwiczenia, leczenie częściowego bezzębia, ko-

przemieszczenie zębów. Lecz zgodnie z trzecim prawem Newto-

rekta nieprawidłowej okluzji.

przeciwnie skierowaną reakcję. Podczas leczenia ortodontyczne-

tywnym wzmocnieniu zakotwiczenia. Począwszy od miniim-

na każda akcja powoduje, równą co do wartości i kierunku, lecz

go efekty spowodowane wzajemnym wpływem sił muszą być

kontrolowane, celem zaś jest zmaksymalizowanie pożądanych
ruchów zębów, a zminimalizowanie niepożądanych. W języku
polskim używa się też określenia "zakotwienie" jako synonimu
zakotwiczenia. Dokładnie jest to zakotwiczenie absolutne czy
szkieletowe, charakterystyczne dla implantów, miniimplantów czy
zębów ankylotycznych.

Implanty o różnych rozmiarach dowiodły przydatności w efekplantów (długości 6 mm i średnicy 1,2 mm) po klasyczne stan-

dardowe implanty protetyczne (długości 6-15 mm i średnicy 3-5
mm). W przypadku implantów protetycznych do parametrów,
które przyczyniają się do osteointegracji zalicza się kształt, długość
i średnicę implantu. Kombinacja tych parametrów musi być od-

powiednia dla przeniesienia sił zarówno protetycznych jak i orto-

dontycznych. Oczywiście parametry implantu muszą być dosto-

sowane do warunków kostnych w miejscu implantacji. Większość
autorów wykorzystujących implanty protetyczne używa tych
o rozmiarach 3-4 mm średnicy i 6-10 mm długości. Aby zapewnić
prawidłowe przeniesienie sił zarówno protetycznych jak i orto-

dontycznych, implant musi mieć określoną powierzchnię, która
ryc. 4

ryc. 5

Implanty eliminują niepożądane ruchy zębów oraz ich obciążenie
w jednostce kotwiącej. W tym celu używa się implantów podnie-

biennych, onplantów, miniimplantów oraz implantów zębowych.

bierze udział w osteointegracji. Zależność pomiędzy długością
i średnicą implantu jest odwrotnie proporcjonalna. Jeśli długość
implantu maleje średnica musi być większa.

Chirurgiczny protokół jest zgodny z chirurgią implantacyjną.
Wszczepienie implantu musi być aseptyczne, atraumatyczne

Podobnie działają zęby ankylotyczne. Osteointegracji nie wyma-

i precyzyjne. Literatura nie podaje jednoznacznej odpowiedzi

obciążać siłami zaraz po umieszczeniu w kości. Osteointegracja

nia implantów ortodontycznych. Podkreśla się znaczenie jakości

gają miniimplanty (miniśruby, mikrośruby, minipłytki). Można je

jest konieczna w przypadku onplantów, implantów podniebiennych, implantów protetycznych. Mini- i mikrośruby różnią się

wymiarami i są prostsze w implantacji. Mają specjalną główkę do
umocowania ortodontycznych systemów sił lub łuków. Implanty
protetyczne rzadko zawierają dedykowane elementy do przyłożenia sił ortodontycznych.

Szynowanie zębów czy kontrola wektorów sił mogą ograniczyć
nieprawidłowe ruchy zębów, ale nie pozwalają ich uniknąć. Ruch
zębów w szkielecie może być dokonany przez użycie zębów jako

zakotwiczenia , ale niepożądane efekty związane z zębami często

ograniczają wielkość ruchu. Implanty pozwalają na przekroczenie

jak długi czas powinien upłynąć od wszczepienia do obciąże-

kości i pierwotnej stabilizacji implantu. W przypadku obciążenia
implantów protetycznych zaleca się zachować standardowy protokół leczenia. Po fazie ortodontycznej, implant będzie wykorzy-

stany do odbudowy protetycznej. Stąd kluczowe jest określenie
właściwego miejsca implantacji, by implant znalazł się dokładnie

tam, gdzie powinien po zakończeniu leczenia ortodontycznego
a przed ukończeniem leczenia protetycznego. Natomiast implanty ortodontyczne można obciążać niemal natychmiastowo, gdyż
kluczowym czynnikiem jest stabilizacja pierwotna.

Bezpośrednie siły ortodontyczne generują mniej naprężeń

tych ograniczeń przez przekazanie sił bezpośrednio na kość. Implant w kości pozostaje stabilny i zapewnia bezpieczne zakotwi-

czenie nawet, gdy nie wykorzystuje się zębów – mówimy wtedy
o bezpośrednim zakotwiczeniu. Implant może też być użyty do

stabilizacji zębów i uczestniczyć w zakotwiczeniu w sposób pośredni. Dzięki zastosowaniu implantów możliwe stały się ruchy ortodontyczne zębów dotychczas trudne lub wręcz niemożliwe do

osiągnięcia. Dzięki redukcji efektów ubocznych oraz zapobiega-
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ryc. 7

ryc. 8

w implancie z powodu zastosowania mniejszych sił w odniesie-

stan zapalny prowadzi do utraty kości wokół implantu i periim-

300g. Siły działające na implant są jeszcze mniejsze w pośrednim

przejść instruktaż kontroli płytki w tej okolicy, dbać także o ten re-

niu do protetyki. Są one ciągłe, poziome, o wartości zwykle 20zakotwiczeniu. Pomimo, że do przeniesienia sił ortodontycznych

wystarczająca jest osteointegracja na poziomie poniżej 10%, to na
uwadze musimy mieć planowane późniejsze użycie tych samych

implantów do rekonstrukcji protetycznych. Zaś siły okluzyjne
działające przez odbudowę protetyczną na implant są nieciągłe,
pionowe i często dochodzą aż do kilku kilogramów w zależności
od fazy żucia.

Po wszczepieniu, tkanki miękkie otaczające implant, muszą za-

plantitis, a to może doprowadzić do utraty implantu. Pacjent musi
gion przy codziennych czynnościach higienizacyjnych w domu,
regularnie poddawać się profesjonalnej higienizacji w gabinecie
stomatologicznym.

Odrębnym zagadnieniem są efekty, jakie można osiągnąć wy-

korzystując implanty jako źródło zakotwienia. W pracy Robertsa
z zespołem, parametrem analizowanym jest ruch zęba w wyrost-

ku zębodołowym, przy wykorzystaniu implantów umieszczonych

w okolicy zatrzonowcowej: w szczęce możemy uzyskać średnie
wyniki 1 i 2 mm w skali miesiąca odpowiednio u dorosłych i dzieci,
natomiast w żuchwie już tylko 0,36 i 0,75 mm na miesiąc, analogicznie u dorosłych i u dzieci. Pomimo że implanty protetyczne

były używane do zakotwienia także u pacjentów w fazie rozwoju

szkieletu i osiągnięto pozytywne efekty terapeutyczne, odradza
się takie postępowanie, gdyż może to utrudniać wzrost kości.

Po zakończeniu leczenia ortodontycznego, implant może być
użyty jako wsparcie odbudowy protetycznej. Z tego powodu jest
konieczne ustalenie planu leczenia całościowego z uwzględnie-

niem rekonstrukcji protetycznych jeszcze przed implantacją. Jeśli
ryc. 9

implanty są użyte tylko do zakotwiczenia, nie jest to punktem kry-

tycznym. Ale jeśli na implancie będzie umieszczona rekonstrukcja
protetyczna, oś implantu powinna być prostopadła do płaszczy-

pewnić długie utrzymanie implantu. Akumulacja płytki w pobliżu
brzegu dziąsła może powodować perimucositis. Przedłużający się

zny zgryzowej. Zapewni to prawidłowe zamocowanie przeszłej
odbudowy protetycznej i korzystne przenoszenie sił zgryzowych.

Użycie implantów protetycznych w leczeniu ortodontycznym

ryc. 10
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Opis przypadku
36-letni pacjent zgłosił się celem kompleksowego leczenia

stomatologicznego z wykorzystaniem implantów. Był ogólnie
zdrowy, higiena jamy ustnej była zła. Przeprowadzono badanie
kliniczne. Uwagę zawracał zgryz krzyżowy w odcinku przednim
oraz obustronny brak stref podparcia zębów. (ryc. 1- 5) Wykonano

zdjęcie pantomograficzne (ryc. 6) oraz tomografię komputerową

ryc. 11

niesie ze sobą zarówno zalety jak i wady. Do wad należą dłuższy
okres leczenia, aspekt finansowy, ograniczenia anatomiczne. Chi-

rurgia implantacyjna jest droższa niż leczenie ortodontyczne bez
użycia implantów. Jednak, jeśli plan protetyczny uwzględnia póź-

niejsze wykorzystanie implantu, to koszty związane z implantacją
się zwracają. Implanty protetyczne są przewidywalnym i niezawodnym elementem rehabilitacji narządu żucia i stanowią do-

wolumetryczną szczęki i żuchwy. Posłużyła ona do trójwymiaro-

wej analizy kości oraz zaplanowania leczenia implantologicznego.
(ryc. 7, 8)

W celu analizy wzajemnych relacji zębów szczęki i żuchwy,
z uwzględnieniem położenia wyrostków kłykciowych w stawach
skroniowo-żuchwowych, przed rozpoczęciem leczenia wykona-

no deprogramację i rejestrację zwarcia. (ryc. 9) Pozwoliło to na

zaplanowanie leczenia zespołowego z wykorzystaniem sił orto-

ryc. 12

ryc. 13

ryc. 14

ryc. 15

skonałą alternatywę w stosunku do tradycyjnych metod zakotwi-

dontycznych przed ostateczną rekonstrukcją zgryzu - protetyczną

implantów zmniejsza ryzyko niepożądanego przemieszczenia

w oparciu o ostateczną planowaną pozycję zębów po leczeniu

czenia w ortodoncji. Analizując zalety - zakotwiczenie za pomocą
zębów, czasem wręcz warunkuje osiągnięcie zamierzonych efek-

tów leczenia ortodontycznego. Szerokie zastosowanie implantów
w ortodoncji świadczy o znacznej przewadze korzyści wypływa-

i implantoprotetyczną. Umieszczenie implantów zaplanowano
ortodontycznym. (ryc. 10) Po poprawie higieny jamy ustnej rozpoczęto leczenie zespołowe.

Wykonano podniesienie dna zatoki szczękowej obustronnie. Jed-

jących z zakotwiczenia szkieletowego. Pomimo iż rezultaty są tak

noczasowo wszczepiono implanty w pozycjach 16, 14, 26. W na-

z wykorzystaniem implantów.

36, 45, 46. W okolicy 45-46 wykonano sterowaną regenerację kost-

zachęcające, zawsze należy rozważyć korzyści i wady związane

ryc. 16

ryc. 17
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ryc. 19

ryc. 20

ryc. 21

ryc. 22

ryc. 23

ryc. 24

ną. (ryc. 11) Gojenie pozabiegowe odbyło się bez powikłań.

wykonane rentgenodiagnostyka, deprogramacja i rejestracja

uzupełnienie braków zębowych w szczęce za pomocą protezy

scu zębów 35, 34, 44 oraz cofnięcie zębów przednich żuchwy,

W czasie osteointegracji implantów wykonano tymczasowe
akrylowej częściowej. Po 3 miesiącach od wszczepienia implan-

tów w żuchwie założono tymczasowe łączniki kulkowe, które
miały być wykorzystane w leczeniu ortodontycznym. Założono
aparaty stałe ortodontyczne na łuk górny i dolny. (ryc. 12-14).
W późniejszej fazie leczenia ortodontycznego włączono tym-

czasowe nadbudowy kulkowe, zamocowane na implantach do

pracy ortodontycznej, jako zakotwiczenie pośrednie, blokując je

z sąsiednimi przedtrzonowcami. (ryc. 15-18) Po 14-miesięcznym
okresie leczenia ortodontycznego, zdjęto aparaty stałe uzyskując

zwarcia wskazały na sensowność pozostawienia na swoim miej-

a tym samym zamknięcie przestrzeni 33-34, 43-44. Przy ruchach
ortodontycznych sytuacja idealna polegałaby na pozostawieniu

przedtrzonowców na swoim miejscu, jednak bez dodatkowego
zakotwiczenia nie byłoby to możliwe.

Przy kompleksowym podejściu do terapii układu stomatogna-

tycznego możliwa jest maksymalizacja korzyści dla pacjenta. Taka
sytuacja miała miejsce u opisanego pacjenta, gdzie wszczepienie implantów protetycznych we wczesnej fazie leczenia miało

przynieść dwie korzyści: odtworzyć braki skrzydłowe w oparciu

korzystne wzajemne relacje zębów szczęki i żuchwy. (ryc. 19-24)

o korony mocowane na implantach oraz wspomóc leczenie or-

no most cerkonowy. W odcinkach bocznych podparcie uzyskano

elementów zakotwiczenia szkieletowego.

W ostatnim etapie prac w odcinku przednim szczęki, zamocowadzięki koronom i mostom na implantach. (ryc. 25-31)

Dyskusja

todontyczne przez wykorzystanie tych samych implantów jako
Sposób pośredni zakotwiczenia był najwłaściwszą formą. Ponie-

waż przedtrzonowce żuchwy nie miały zmienić swojej pozycji, to

one wymagały dodatkowej fiksacji, by nie migrowały w kości przy

Często istotnym składnikiem leczenia kompleksowego jest lecze-

nie ortodontyczne. U wyżej opisanego pacjenta także zaistniała

taka konieczność. W szczęce uzyskano dzięki temu prawidłową
girlandę dziąsłową, co umożliwiło wykonanie estetycznej odbu-

dowy protetycznej zębów w odcinku przednim. Odtworzono

właściwe proporcje koron zębów szczęki. W żuchwie natomiast

przyłożeniu sił ortodontycznych. Dlatego po fazie osteointegracji,
implanty połączono z przedtrzonowcami żuchwy. Takie wykorzystanie implantów pozwoliło na utrzymanie stałej pozycji tych zę-

bów w ciągu leczenia ortodontycznego i potraktowanie ich jako
elementów niezmiennych.

Podkreślenia wymaga fakt dobrej współpracy wielospecjali-

stycznej w całościowym opracowaniu planów leczenia. Kieruję

ryc. 25

ryc. 26

ryc. 27

ryc. 28

ryc. 29

ryc. 30
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ryc. 31

podziękowania dla kolegów, którzy w praktyce Astra Dent w Ka-

towicach uczestniczyli w procesie terapii opisanym powyżej: lek.

dent. specjalisty ortodonty Ewy Maksym, lek., lek. dent. Andrzeja

Wnioski
Implanty protetyczne są doskonałym źródłem zakotwiczenia ab-

Dudka, który wykonał leczenie zachowawcze i protetyczne. Lecze-

solutnego w ortodoncji oraz późniejszej odbudowy protetycznej

zajmował się lek., lek. dent. specjalista chirurgii szczękowo-twarzo-

wego planu leczenia przy współpracy wielospecjalistycznej przed

niem chirurgicznym, implantologicznym i implantoprotetycznym
wej Tomasz Bigas. Pracę protetyczną wykonała Agnieszka Łużak

w pracowni protetycznej InCeram.

wspartej na implantach. Konieczne jest sporządzenie kompleksorozpoczęciem terapii.
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Implanty o bardzo wysokiej chropowatości (na przykład z Sa > 3
µm) częściej wywołują zapalenie okołowszczepowe, prawdopo-

dobnie wskutek przyśpieszonego tworzenia się biowarstwy[2].
Implanty o umiarkowanej chropowatości wykazują znaczne więk-

sze możliwości integracji, ale przy umiarkowanym wzroście ryzyka
periimplantitis [10,13].

W międzyczasie możliwa stała się identyfikacja kilku istotnych
czynników ryzyka periimplantitis. Na przykład stwierdzono, że
historia przewlekłych chorób przyzębia i ostrego zapalenia przyzębia w osób dorosłych szczególnie znacząco zwiększa ryzyko pe-

riimplantitis [14‐17]. Można to tłumaczyć brakiem skutecznego
układu immunologicznego. Niezwykle ważne jest zaoferowanie

tym pacjentom ścisłego programu monitorowania [18,19]. Sam
Liczne długotrwałe badania potwierdziły, że implanty stosowane
w jamie ustnej mogły stanowić wiarygodne rozwiązanie zastępu-

jące jeden lub więcej zębów [1,2]. Odsetek nieudanych zabiegów

w pierwszych latach pozostaje w rzeczywistości ograniczony.
Obecnie jednak pojawia

się wiele niepokojących raportów o późnych zakażeniach wokół
implantów. Niektórzy autorzy piszą nawet o ponad 50% częstości
występowania periimplantitis po 10 latach od obciążenia wszcze-

pu [ 3], podczas gdy inni opublikowali mniej korzystne dane [4,5].

W przeciwieństwie do dawnego, bardzo ścisłego protokołu ([6]‐

miesięczny okres gojenia po ekstrakcji, okres osteointegracji od 3
do 6 miesięcy, łączenie implantów, minimalna szerokość grzbietu

wyrostka > 7 mm, minimalna długość implantu 10 mm…) [6,7],
nowsze procedury są bardzo, a może nawet zbyt elastyczne
(natychmiastowy wszczep, natychmiastowe obciążenie, wąski
grzbiet, ograniczona wysokość kości, kontrolowana regeneracja
kostna itd.).

Implanty, jako takie również bardzo się zmieniły. Oprócz tego, że
zmieniła się ich budowa (morfologia, zwoje, typ połączenia, plat-

form‐switch), szczególne zmiany objęły również powierzchnię
implantu. Najistotniejsze badanie [8] wykazało bowiem, że chro-

powata powierzchnia zwiększa szanse udanej osteointegracji,
a przy tym znacznie ją przyśpiesza, co jest idealne dla szybkiego
obciążenia.

Obecnie implanty dzieli się na:
•
•
•

implanty o minimalnej chropowatości (Sa < 1 µm),

implanty o umiarkowanej chropowatości z wartością Sa od
1 do 2 µm ,

oraz implanty o zwiększonej chropowatości z Sa > 2 µm.9.
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chirurg może wywołać przedwczesną utratę masy kostnej np.
poprzez nadmierne ściśnięcie kości [20], niestosowanie się do

wymiarów biologicznych, powierzchnia implantu [21] lub wielokrotne wkręcanie i wykręcanie łącznika [22].

Mimo tego, dążenie do ciągłego doskonalenia implantów i/lub
zabiegów chirurgicznych wciąż utrzymuje się na dotychczaso-

wym poziomie, a producenci wprowadzają na rynek coraz to
nowe odmiany śrub, niekiedy nawet bez atestacji klinicznej. Ce-

lem niniejszego badania było dokonanie oceny klinicznej nowego implantu, przed wprowadzeniem go na rynek.

Na początku zbadano chropowatość powierzchni implantu.
Następnie poproszono dwóch lekarzy prowadzących prywatną
praktykę o zastosowanie tych implantów w grupie pacjentów
o różnych wskazaniach, w przypadku niektórych – historiach chorób oraz różnej wielkości szczęki.

Sprzęt i metodologia

Chropowatość powierzchni implantu była badana w trzech miej-

scach (Ryc. 1): na wysokości szyjki, pośrodku oraz na wierzchołku
implantu. To badanie zostało przeprowadzone za pośrednictwem
Weeko Optical Profiler (Veeco, Nowy Jork, Stany Zjednoczone),

przy 50‐krotnym powiększeniu. Wykonano również skanowanie

elektroniczne tych obszarów z wykorzystaniem elektronowego
mikroskopu skaningowego JSM‐6610LV (JEOL, Tokio, Japonia).

To retrospektywne badanie kliniczne przeprowadzono w dwóch

prywatnych gabinetach we Francji (Jean Pierre Brun i Ph. Leclercq).

Objęto nim pewną liczbę „kolejno pojawiających się” pacjentów,
którym wszczepiono jeden lub kilka implantów w miejsce zęba/
zębów w dolnej lub w górnej szczęce. Implanty umieszczono
w zębodołach po ekstrakcji oraz w wyleczonych miejscach, nie-
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plantów. Zdjęcia panoramiczne lub lepiej zdjęcia rentgenowskie
w obrębie jamy ustnej (z wykorzystaniem techniki długiego stoż-

ka równoległego) były wykonywane podczas wszczepiania, obciążania i po każdym roku.

Zdjęcia rentgenowskie były oceniane przez dwóch niezależnych
naukowców klinicznych (J. Merheb i W.‐F. Simons). Dodatkowo,

przeprowadzono analizę przypadków, w których występowała
różnica ≥1 mm.
Ryc. 1 Morfologia implantu Aadva w różnych miejscach, w których zmierzono chropowatość i wykonano zdjęcia SEM. Zdjęcie
SEM mikro-gwintów na ramieniu; zdjęcie SEM pośrodku implantu i zdjęcie SEM na wierzchołku implantu.

Wyniki

Implant GC Aadva jest wykonany z tytanu klasy V i ma kształt cylindryczny, lekko zwężający się w kierunku wierzchołka, co popra-

kiedy stosując monitorowaną regenerację kości. Protokół wszcze-

wia jego cechy samogwintujące. Szyjka implantu (o szerokości

pacjentów, którym wszczepiono implanty, wynosił 59,6 lat. Bada-

większe zwoje, z odstępem 1 mm. Na wierzchołku występuje kilka

wano żadnych kryteriów szczególnych w celu objęcia badaniem

czas wkręcania. Implanty występują w średnicach 3,3, 4,0 i 5,0 mm

pienia zazwyczaj odbywał się w dwóch etapach. Średni wiek

od 1,8 do 2,5) posiada mikrozwoje. Bliżej wierzchołka znajdują się

niem objęto 137 pacjentów: 56 mężczyzn i 81 kobiet. Nie stoso-

wnęk, które pomagają przemieścić wióry kostne uwalniane pod-

lub wykluczenia z udziału w badaniu.

oraz długościach 8, 10, 12 i 14 mm. Powierzchnia implantu była

Pacjenci nie byli przyjmowani do badania jedynie w następują-

wypolerowany. Ta część zwęża się do wewnątrz, aby zapewnić

1.

nadużywanie alkoholu lub przyjmowanie leków;

miękkiej. To połączenie wewnętrzne składa się ze stożka Morse’a

chirurgicznych;

jednorodną chropowatość na całej powierzchni o wartości w za-

wlekłych chorób kości lub uprzedniego napromieniowania

od 1,3 do 2,5 µm. Oznacza to, że implant można zaliczyć do kate-

piaskowana, oprócz kołnierza platformy, który jest bardzo gładko

cych sytuacjach:

platform‐switch, który sprzyja utworzeniu się silnej otoczki tkanki

2.

stan zdrowia uniemożliwiający przeprowadzanie zabiegów

(11°
) i indeksu sześciokątnego. Implant ten wykazuje stosunkowo

niekorzystne okoliczności, takie jak wystąpienie guzów, prze-

kresie od SA‐2,0 do 2,3 µm. Wartości Ra wahają się odpowiednio

obszaru, w którym zaplanowano implantację;

gorii umiarkowanie chropowatych implantów.

zaburzenia psychiczne;

ustnej przedstawiono w tabeli 1. Największą część implantów

3.

4.
5.
6.

poważny bruksizm;

Łącznie wszczepiono 393 implanty. Ich rozmieszczenie w jamie

brak zdolności do wyrażenia zgody na leczenie.

wszczepiono w górnej szczęce (248 implantów, 63,1 %), często

Ryc. 2a, 2b Łączny procentowy ubytek kości w okolicy implantów. Zmiany dotyczące czasu wszczepienia i odpo- wiednio 1 rok (górny)
lub 2 lata (dolny wykres) później.
Pacjenci byli rekrutowani pomiędzy 16 listopada 2009r. a 18 grud-

w obszarze zębów przedtrzonowych (120 implantów, 30,5 %) lub

Postępowanie kliniczne przeprowadzono zgodnie z wytycznymi

tów wynosiła 4 mm (n= 284), ale stosowano również węższe (n=

W zależności od gęstości kości używano węższego lub szerszego

długościach: 8 mm (57), 10 mm (144), 12 mm (160) i 14 mm (32).

karze widzieli ponownie swoich pacjentów po 3 miesiącach, po 6

a 10,4 % w kość klasy 1 i 9,7 % kość klasy 3.23.

przeprowadzane przez drugiego lekarza. Na potrzeby oblicze-

paliło papierosy; w 12,9% przypadków nastąpiło rozejście się ko-

którzy nie odbywali wizyt kontrolnych, kontaktowano się telefo-

niesienie dna zatoki było konieczne w 11% przypadków, a 11,5%

nia 2012r.

trzonowych (157 implantów, 39,9 %). Średnica większości implan-

producenta.

69) i szersze implanty (n= 40). Wykorzystano implanty o różnych

wiertła w celu zapobiegania nadmiernej kompresji kości. Obaj le-

Najwięcej implantów wszczepiono w kość 2 klasy jakości (79.9 %),

miesiącach i co roku, za wyjątkiem przypadków, gdy kontrole były

U niektórych pacjentów wystąpiły czynniki ryzyka: 10% pacjentów

nia łącznego wskaźnika wytrzymałości implantów z pacjentami,
nicznie w celu sprawdzenia prawidłowego funkcjonowania im-
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ści, a w 6% konieczna była monitorowana regeneracja kości. Podimplantów miało ograniczona stabilność podczas wszczepiania.
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Zapraszamy do nowoczesnej stomatologii
Skanowanie

Transfer

Projekt

Produkcja

Wysyłka

Dostawa

GC Aadva posiada skrojone na miarę rozwiązania,
które w pełni odpowiedzą na Twoje potrzeby i preferencje.
Szeroka gama możliwości umożliwi Ci wkroczenie
na poziom cyfrowej stomatologii.

Materiały labolatoryjne

Implanty
Aadva

GC Europe
Aadva Milling Center
Materiały operacyjne

Aadva Lab Scan
Aadva IOS
CAD CAM bloczki i dyski

GC udziela następujących gwarancji na odbudowy protetyczne
produkowane w Europejskim Centrum Produkcyjnym*.
5 Lat na Chromo- Kobaltowe i tytanowe belki,
most na impantach, tytanowe łączniki, czapeczki i mosty.
2 lata na Cyrkonowe korony, czapeczki,
mosty oraz korony Cerasmart
*GC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie
lub następcze szkody lub straty jakiegokolwiek rodzaju w związku z tymi produktami.
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ryc. 3a

ryc. 3b

ryc. 3c

ryc. 3d

Ryc. 3a Utrata zęba wskutek urazu wymagająca rekonstrukcji tkanek twardych i miękkich.
Ryc. 3b Pionowe umiejscowienie implantu w połączeniu z przyłą- czem stożkowym doprowadzi do odsłonięcia profilu protetycznego.
Ryc. 3c i d Stabilne tkanki mięk- kie i odpowiednia szerokość bio- logiczna.
Łącznie utracono 5 implantów. Prawdopodobnie przyczyną było

w ciągu pierwszych miesięcy od obciążenia. Dane z tego badania

by przetestowania właściwości implantu Aadva.

porównywalne do właściwości najlepszych obecnie dostępnych

wszczepienie implantu wbrew zaleceniom klinicznym na potrzeBadanie przeprowadzone przez A. Kaplana‐Meiera (Tab. 2) wykazało łączny wskaźnik sukcesu 98,5 % dla implantów po 42 mie-

siącach. W przypadku 334 implantów (118 pacjentów) możliwe
Środkowy
siekacz

Boczny
siekacz

Kieł

wykazały średnią utratę kości 0,4 w okresie gojenia się ran, co jest
na rynku implantów. Te obserwacje kontrastują z badaniami do-

tyczącymi innych projektów implantów, które wykazały znacznie
większą utratę kości w tym okresie [24,25].

Pierwszy
przedtrzonowiec

Drugi
przedtrzonowiec

Pierwszy ząb
trzonowy

Drugi ząb
trzonowy

Górna szczęka (n=248,63, 1%)
%

7,6

7,6

6,4

12,2

10,7

11,7

6,9

Numer

30

30

25

48

42

46

27

Żuchwa (n=145, 36,9%)
Numer

11

5

15

12

18

47

37

%

2,8

1,3

3,8

3,1

4,6

12,0

9,4

Tab. 1 Rozmieszczenie wszczepianych implantów w jamie ustnej w zależności od położenia w szczęce
było obserwowanie nieznacznej utraty kości w długim przedziale

Po przemodelowaniu, poziom kości pozostaje stosunkowo

tym samym czasie) wykazały utratę kości 0,2 mm w okresie od

W tym przypadku jednakże, należy zauważyć, że jest to „badanie

czasu (Tab.3). Dane przekrojowe (nie zawsze te same implanty w
wszczepienia do obciążenia, 0,2 i 0,4 mm w pierwszym i w drugim

ryc. 3e

ryc. 3f

stabilny, ze średnią utratą 0,3 mm, w pierwszym i drugim roku.
terenowe”, bardzo oddalone od „środowiska akademickiego”,

ryc. 3g

ryc. 3h

Ryc. 3e Poprawiony zarys tkanki zęba.
Ryc. 3f Kontrola radiograficzna na etapie wydruku pokazuje znaczenie umiejscowienia implantu.
Ryc. 3g Brak siekacza przyśrodkowego (21) leczony z wykorzystaniem implantu Aadva; 1 rok obserwacji.
Ryc. 3h Przypadek kliniczny; 4 lata obserwacji.
roku, bez strat w późniejszym czasie. Badania wzdłużne (ten sam

ale prawdopodobnie bliższe „klinicznej rzeczywistości”. Badania

utratę kości 0,3 mm w pierwszym i w drugim roku od obciążenia,

zorowane, z zastosowaniem rygorystycznych kryteriów włączenia

implant obserwowany w różnych okresach) wykazały względną
bez zmian w kolejnych latach (Ryc. 2). Liczba implantów z utra-

tą kości powyżej 1 mm wyniosła 5,5 % w pierwszym roku i 8.8 %

w dwóch pierwszych latach.

Dyskusja

kliniczne w kontekście akademickim często są bardzo ściśle nadi wykluczenia z badania oraz przy ścisłym monitorowaniu pacjen-

ta. Wszystkie te czynniki, które mogą tylko poprawić wyniki, nie
były obecne w tym badaniu.

Nowy implant okazał się skuteczny w różnych sytuacjach i przy

różnej jakości kości, zarówno przy zastąpieniu jednego zęba, jak

Początkowa przebudowa kości następująca po wszczepieniu

i przy całkowitej odbudowie z wykorzystaniem stałego mostu. Nie

na rynku przemysłowym. Niektóre firmy promują swoje implan-

ści przy zastosowaniu różnych opcji leczenia (natychmiastowy

i obciążeniu implantu stanowi obecnie przedmiot konkurencji
ty powołując się na minimalną utratę kości w okresie przebudowy. Z kolei, w przypadku niektórych implantów, poziom kości

może obniżyć się aż do pierwszego lub drugiego mikro‐zwoju

Implantologia Stomatologiczna | PSI Implant Dentistry rok VII nr 2 (14) 2016

stwierdzono żadnych istotnych różnic na poziomie wytrzymało-

wszczep, monitorowana regeneracja kości itd.). Wytrzymałość
implantu (98,5% po 3,5 roku) mieści się w granicach ujętych
obecnie w badaniach klinicznych bądź też wykracza poza wyni-
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Okres w miesiącach

Implanty w danym
okresie

Nieudane implanty

Wytrzymałość
w danym okresie

Odsetek wytrzymałości,
łącznie

0‐6

300

3

99,0

99,0

7‐12

297

2

99,3

98,3

13‐18

259

0

100

98,3

19‐24

158

0

100

98,3

19‐24

86

0

100

98,3

31‐36

24

0

100

98,3

37‐42

6

0

100

98,3

Tab. 2 Zbiorczy wskaźnik wytrzymałości implantu

ryc. 3i

ryc. 3j

ryc. 3k

ryc. 3l

Ryc. 3i Opanowana luka zębowa leczona z wykorzystaniem 2 implantów Aadva; 2 lata obserwacji.
Ryc. 3j Tylna luka zębowa leczona z wykorzystaniem 3 implantów Aadva; 3 lata obserwacji.
Ryc. 3k Tylna luka zębowa leczona z wykorzystaniem 3 implantów Aadva; 4 lata obserwacji.
Ryc. 3l Tylna luka zębowa leczona z wykorzystaniem 3 implantów Aadva; 5 lat obserwacji
ki tych badań [26,27]. W obecnym badaniu utracono jedynie 5

nego wycofania tkanki miękkiej, co pokazuje przypadek (Ryc. 3).

stabilności początkowej. Obserwacje te można zestawić z danymi

wyrostka i łączeniu z wykorzystaniem platform‐ switch.

implantów z 399, prawdopodobnie z powodu niewystarczającej
z badania in vitro przeprowadzonego na świniach, podczas któ-

Zakładamy, iż należy to przypisać odpowiedniej wysokości kości

rego grupa Joke Duyck porównała proces osteointegracji implan-

Wnioski

zaobserwowano jedynie niewielkie różnice na poziomie wielu pa-

ści i tkanek miękkich. Wynik ten jest bardzo obiecujący, ale dłu-

tów GC Aadva i OsseoSpeed. Po upływie 1 miesiąca i 3 miesięcy
rametrów, takie jak procent styku kości z implantem, marginalny
poziom kości itd [28].

Na poziomie klinicznym nie zaobserwowano praktycznie żad-

Niedawno wprowadzony implant utrzymuje stabilny poziom kogoterminowe badanie jest zalecane, aby potwierdzić te pierwsze
kilka korzystnych wyników.

Marginalny poziom utraty kości w okresie obserwacji (dane przekrojowe)
Liczba implantów

Średni poziom kości

Odchylenie typowe

Wszczepienie

Czas

225

0,46

0,46

Obciążenie

170

0,67

0,64

Po 1 roku

167

0,88

0,66

Po 2 latach

156

1,26

0,80

115

1,26

0,73

Po 3 latach

Marginalny poziom utraty kości (obserwacje wzdłużne)
Okres czasu

Liczba implantów

Średni poziom kości

Odchylenie typowe

Wszczepienie – 1 rok w użyciu

129

0,47

0,61

Wszczepienie – 1 rok w użyciu

103

0,75

0,84

Wszczepienie – 3 lata w użyciu

81

0,80

0,75

Wszczepienie – obciążenie

113

0,40

0,72

Obciążenie – 1 rok w użyciu

75

0,27

0,52

Obciążenie – 2 lata w użyciu

62

0,65

0,69

Obciążenie – 3 lata w użyciu

51

0,57

0,47

Tab. 3 Marginalny poziom utraty kości (obserwacje przekrojowe) i wzdłużna utrata kości wokół implantów GC Edvard
Piśmiennictwo dostępne w redakcji.

Przedruk za zgodą Dental Tribune International. Artykuł w wersji
oryginalnej ukazał się na łamach „Implants. International magazine of oral implantology”, nr 1/2015.
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DRUK 3D w metalu. Technologia SLM (Selective Laser Melting) dla branży stomatologicznej
artykuł sponsorowany

Drukarki 3D SLM Solutions

Na stale rosnącym rynku tech-

nologii druku 3D, SLM Solu-

tions jest wiodącym dostawcą
drukarek produkcji elementów
metalowych. Te niezawodne
i

ekonomiczne

urządzenia

umożliwiają wytwarzanie bar-

dzo złożonych geometrii, które
nie mogą powstać metodami

tradycyjnej obróbki skrawaniem. Dzięki temu, proces wytwarza-

nia wkrętek zęba, koron oraz innych elementów został znacznie
uproszczony. SLM Solutions ma w swojej ofercie drukarki o szybkości drukowania do 100 cm3/1h.
Materiały
SLM Solutions dostarcza do branży stomatologicznej specjalne
proszki metali. Kobalt - Chrom, stal nierdzewna, tytan są materiałami zgodnymi biologicznie o wysokiej wytrzymałości i dobrej
Technologia selektywnego stapiania wiązką lasera pozwala na

wytwarzanie precyzyjnych i jednorodnych detali z tworzyw metalicznych typu: stal nierdzewna, stal narzędziowa, stopy tytanu,
stopy aluminium, kobalt chrom i inne metale, które da się sproszkować.

W procesie SLM części metalowe wytwarzane są w oparciu

o komputerowe dane 3D CAD w warstwowym, przyrostowym
procesie produkcyjnym, bez ograniczeń w projektowaniu oraz

przy zapewnieniu dużej prędkości i dokładności.

Efekt procesu SLM jest porównywalny z gęstością, wytrzymałością
i precyzją elementów odlewanych. Grubości warstw mieszczą się
w zakresie 0,05 do 0,03 mm, przyjmowane tolerancje detali osiągają 0,2 mm, zaś chropowatość powierzchni 7–20 Ra. Komponen-

ty, uzyskiwane w procesie SLM, zawsze wykazują gęstość blisko
100%, a także spójne i jednorodne właściwości materiałowe.

elastyczności.
Produkcja

Produkcja koron i mostów z wykorzystaniem technologii SLM nosi

już znamiona produkcji przemysłowej nowoczesnych protez zębowych.

W ciągu zaledwie kilku godzin drukarka SLM 280HL generuje do

400 koron zębów. Dokładność części, idealne dopasowanie, wygląd mogą być precyzyjnie powielane. Modele mogą być wy-

twarzane bezpośrednio w wielu wersjach i w przeciwieństwie do
modeli gipsowych są trwałe.

Analiza wyrobów, badanie przekroju potwierdzają doskonałość
w/w proszków metali. W procesie wytwarzania, detale osiągają
jeszcze lepsze właściwości metalurgiczne niż przy użyciu tego samego materiału w konwencjonalnym procesie odlewania.

Wadim Plast • www.wadim.pl • info@wadim.com.pl • 22 723 38 12

Wyłączny przedstawiciel SLM Solutions w Polsce
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Z INNEJ PERSPEKTYWY

Mariusz Oboda

Elastyczność - sposoby reagowania na sytuacje konfliktowe
Flexibility - ways to respond to conflict situations
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W dzisiejszym artykule przyjrzę się umiejętnościom managerskim
w gabinecie stomatologicznym z perspektywy bardzo popularnej w psychologii teorii Kennetha W. Thomasa oraz Ralpha H.
Mariusz Oboda
Oboda Consulting & Training Group, ul. Kazimierza Wielkiego 50/159
61-863 Poznań
www.oboda.net
e-mail: biuro@oboda.pl

Kilmanna, opisującej podstawowe style reagowania ludzi na kon-

flikt. Przedstawię, czym charakteryzują się poszczególne style oraz
spojrzę przez ten pryzmat na efektywność zarządzania managerów czy właścicieli praktyk.

Jak wielokrotnie wspominałem na łamach „Implantologii”, tematyka związana z byciem dobrym szefem czy managerem gabine-

tu, od prawie 20 lat mojej pracy jako trenera i coacha w tym ob-

szarze nie przestaje budzić emocji i prowokować wielu pytań. Ich
treść bywa różna, np. „Co powinienem/powinnam zrobić w okre-

ślonej sytuacji?”, „Jak należy zareagować, gdy personel ma taką,

a nie inną postawę?”, „Czy należy zwolnić tego pracownika?”, „Jak

poradzić sobie z nierealnymi oczekiwaniami lekarzy/średniego
personelu?” itd. Często, po dokładnym przeanalizowaniu realiów

danego gabinetu, odpowiedzi na te pytania okazują się być dość
proste, a podjęte działania szybkie i skuteczne. Jednakże intuicja
i doświadczenie osób zarządzających, przychodzących do mnie
z tymi kwestiami, na dany moment okazały się być niewystarcza-

jące, a sytuacja tak naprawdę jasna i klarowna z ich strony, budzi
wiele wątpliwości oraz napięcia.

Spójrzmy w takim razie na zarządzanie z perspektywy wspo-

mnianych wcześniej stylów reagowania na sytuacje konfliktowe.

Słowo „konflikt” kojarzy się bardzo poważnie, z sytuacją często
już mocno kryzysową. Jednakże z jakiegoś rodzaju konfliktem,

mniej lub bardziej wypowiedzianą różnicą interesów, mamy do
Streszczenie

Abstract

Celem artykułu jest zaprezentowanie czytelnikowi podstawowych sposobów reagowania ludzi na konflikt. Przedstawionych zostanie pięć głównych stylów oraz ich
wpływ na efektywność zarządzania w klinice dentystycznej.

The aim of the article is to present the reader the basic ways people react to conflict. Will be presented five major styles of reactions and their impact on the dental
clinic management’s effectiveness.

102

Implantologia Stomatologiczna | PSI Implant Dentistry rok VII nr 2 (14) 2016

Z INNEJ PERSPEKTYWY
czynienia w codzienności każdego gabinetu stomatologicznego.

Warto mieć świadomość, że określone osoby bardzo rzadko mają

i cechami osobowościowymi, nie sposób o nieprzystające do sie-

zostaje jeden, drugi używany jest od czasu do czasu, a pozostałe

W środowisku, w którym pracują różni ludzie, z różnymi potrzebami
bie spojrzenia na określone sytuacje oraz obowiązki. Także często

wyartykułowane (bądź nie) potrzeby personelu stoją - na dany
moment - w opozycji do zapatrywań właściciela czy managera,
dotyczących standardów pracy czy obowiązujących procedur.
Z tej perspektywy o sytuacji potencjalnie konfliktowej możemy mó-

dostęp do wszystkich z tych stylów – przeważnie dominujący popozostają sporadycznie stosowane, niezależnie od kontekstu sytuacyjnego. Związane jest to z trzema czynnikami.

Pierwszy to predyspozycje osobowościowe i temperament oso-

by zarządzającej (np. osoby bardzo pobudliwe oraz pewne siebie
mogą mieć skłonność do stylu opartego na dominacji oraz prze-

wić za każdym razem, gdy asystentka dowiaduje się o braku moż-

ciwnie - osoby spokojne i łagodne do unikania sytuacji konflikto-

torka proszona jest o wykonanie dodatkowej pracy związanej np.

Drugi to zbiór przekonań dotyczących tego, jaką postawę prezen-

liwości spełnienia jej życzenia odnośnie zmian w grafiku, rejestra-

z badaniem wskaźników finansowych, a lekarz zgłasza się do nas
z potrzebą pracy na materiale, którego na co dzień nie zamawiamy.
Thomas oraz Kilmann opisali 5 głównych stylów reagowania
na konflikt. Zaproponowany przez nich podział związany jest

z dwoma wymiarami: troska o zaspokojenie potrzeb innych ludzi

oraz troska o zaspokojenie swoich własnych potrzeb (w obsza-

rze zarządzania będziemy ten wymiar rozumieli także jako troskę

o zaspokojenie potrzeb instytucji, której interesy reprezentujemy,
czyli w omawianym kontekście gabinetu stomatologicznego).
W efekcie, opierając się na tych 2 wymiarach, wyróżnić można
5 dominujących stylów radzenia sobie z konfliktem (dominacja,
unikanie, kompromis, współpraca i uleganie), co prezentuje poniższy rysunek:

wych bądź ulegania żądaniom drugiej strony).

tuje otoczenie, jacy tak naprawdę są inni ludzie i jak warto ich trak-

tować (inaczej zachowywać będziemy się w sytuacji różnicy zdań,
jeśli uważamy, że ludziom tak naprawdę zależy na porozumieniu

i dobru ogółu, a inaczej, jeśli będziemy uważali, że każdy tak naprawdę dba o własny interes i każdemu należy „patrzeć na ręce”).

Ostatni to przeszłe doświadczenia (jeśli w przeszłości pracowali-

śmy w miejscu, w którym personel szczerze i otwarcie rozmawiał
o swoich potrzebach i oczekiwaniach, co dobrze się sprawdzało,
w sytuacji, gdy sami otworzymy swój gabinet, możemy chcieć
przełożyć styl oparty na współpracy do nowego miejsca, będąc
przekonanym, że także u nas będzie on najbardziej skuteczny).

Psychologia dysponuje szeregiem narzędzi służących do oceny

tego, jaki styl jest u nas stylem głównym. Co więcej, nie istnieje coś

WAŻNE

Moje
potrzeby

dominacja

współpraca

NIEWAŻNE

kompromis

unikanie

NIEWAŻNE
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stosował się do przedstawionych wytycznych, gdy będzie ob-

serwowanym, jednak pod nieobecność przełożonego albo przy
osłabieniu kontroli, standardy pracy ulegną błyskawicznej degradacji. Osobiście jestem zdania, że w przypadku pracownika,

u którego stosowanie dominacji wydaje się być zbyt często, z na-

szej perspektywy jedyną opcją, którą warto warto rozważyć jest

zwolnienie, gdyż najwyraźniej dana osoba zupełnie inaczej niż my
patrzy na określone standardy pracy oraz ma niską gotowość do

dostosowania się do obowiązujących procedur, co w przyszłości
przysparzać może szeregu problemów.

takiego, jak styl dobry i styl zły, jak również zachowania uniwersal-

2. Unikanie

Unikanie to nic innego jak wycofywanie się z określonej sytuacji

ne, zawsze pożądane. Kluczowe jest bowiem osadzenie danego

budzącej napięcie. Osoba stosująca ten styl, zdaje się nie zauwa-

dotyczący tego, czym charakteryzują się poszczególne style, kiedy

mają na celu wygaszenie potencjalnego napięcia. Zachowaniami

stylu w odpowiednim kontekście sytuacyjnym. Poniżej krótki opis

żać narastającego konfliktu bądź też stosuje zachowania, które

warto je stosować, a kiedy mogą być ryzykowne.

z tej kategorii będzie np. ignorowanie faktu, że w zespole istnieje

1. Dominacja

przymykanie oka na fakt, że dana osoba z personelu zrobiła coś

zapalna kwestia i poszczególni pracownicy się ze sobą spierają,

Podstawą stylu opartego na dominacji jest założenie, że moje

niezgodnie z obowiązującymi założeniami czy też wprost wycofy-

ważne, a potrzeby drugiej strony - nieważne bądź mniej ważne.

wzajemnej współpracy czy też jej obowiązków.

re mają służyć uzyskaniu posłuszeństwa drugiej strony oraz roz-

nak moim zdaniem, w określonych kontekstach jest wręcz prze-

ze stylem opartym na dominacji będzie np. odmowa przyznania

szefostwa i czasami znacznie lepiej jest poczekać, aż personel roz-

bu postępowania podczas asystowania, zobowiązanie lekarza do

miar adekwatną strategią w chwili, gdy sytuacja zdaje się być

nas założeń itd. Stosowanie tego typu stylu można podsumować

dować może eskalacje negatywnych emocji. Także często okre-

na dłuższą rozmowę, wyjaśnienie czy poszukanie złotego środka.

z powodu np. braku czasu czy warunków do konfrontacji. Warto

cję w codziennym zarządzaniu, może być tylko jedna: to zależy.

ku, gdy brakuje nam informacji bądź też potrzebujemy czasu, by

jemy, że np. przy pacjencie określone zachowanie asystentki wy-

czy miesiąc może byćnadzwyczaj korzystne dla obydwu stron.

ilości słów, więc tego typu zachowanie będzie niezbędne (acz-

mimo tego, że są one istotne i nie możemy się zebrać do okre-

oczekiwania w sposób możliwie spokojny, w trosce także o sa-

degradacji standardów, a problem, zamiast znikać, się powiększa.

czasu. Zachowania dominacyjne powinny być stosowane zawsze

nie widzą” do momentu, gdy przeleje się czara goryczy i z unikania

w momencie, w którym pracownik nie podziela naszego spojrze-

ostrzu noża. Zdecydowanie nie tędy droga.

dzenia gabinetu jest dużej wagi, co czyni ją absolutnie nienego-

3. Kompromis

w sytuacji, w której jesteśmy absolutnie przekonanymi o swojej

dwie strony, często w trakcie procesu negocjacji. Kompromi-

cjach czy przesłankach, szczególnie długie rozmowy w danym

w połowie drogi, np. pracownik dostanie podwyżkę o określoną

Warto mieć jednak świadomość, że strategia dominacji

a w efekcie wydłużany, jest termin wykonania określonych obo-

osobami. Atmosfera staje się napięta, a próby jej rozładowa-

Kompromis to strategia, która w swojej naturze uwzględnia inte-

(a wręcz mogą być traktowane przez personel jako „intryga”

grany-wygrany. W momencie, gdy cele obydwu stron są ważne,

kiwań). Ten styl źle wpływa także na motywację personelu po-

zaspokojenia w tym samym czasie (nie można jednocześnie dać

potrzeby bądź też potrzeby gabinetu, za który odpowiadam, są

wanie się z rozmowy zainicjowanej przez drugą stronę, odnoście

Jak sama nazwa wskazuje, dominacja to wszelkie zachowania, któ-

Pozornie wydaje się, że unikanie nie jest pozytywną strategią, jed-

strzygnięcia sytuacji na swoją korzyść. Zachowaniem związanym

ciwnie. Po pierwsze, nie wszystkie sprawy wymagają ingerencji

podwyżki pracownikowi, wyegzekwowanie określonego sposo-

wiąże te kwestie między sobą. Po drugie, unikanie jest ze wszech

przyjmowania pacjentów bólowych wg ściśle określonych przez

zaogniona i kontynuowanie rozmowy w tym momencie powo-

twierdzeniem „masz robić tak, jak ci każę”. Nie ma w nim miejsca

ślony kontekst nie jest odpowiedni do podejmowania tematu

Oczywiście odpowiedź na pytanie, czy warto stosować domina-

także dać sobie przyzwolenie na niepodejmowanie danego wąt-

W szeregu sytuacji jest ona niezbędna. Wszyscy intuicyjnie czu-

daną kwestię przemyśleć – odłożenie rozmowy nawet o tydzień

egzekwować musimy możliwie szybko i przy użyciu minimalnej

Problem pojawia się jednak, gdy unikamy określonych tematów

kolwiek nie zwalnia nas to z obowiązku przedstawienia naszego

ślonej trudnej rozmowy. W efekcie mija czas, następuje eskalacja

mopoczucie pacjenta), ponieważ zajmuje to po prostu najmniej

Z niepokojem patrzę, gdy właściciele przez długi czas „udają, że

w sytuacjach nagłych, gdzie nie ma czasu na dyskusje. Tak samo

przechodzą bezpośrednio w dominację i postawienie sprawy na

nia na daną kwestię, a sprawa z perspektywy naszej wizji prowacjowalną, dominacja może być jedyną optymalną strategią. Także

Kompromis to znajdowanie rozwiązania do przyjęcia przez oby-

racji, wiemy, że druga strona bazuje na nieprawdziwych informa-

sem będą wszelkie sytuacje, w których dwie strony spotykają się

temacie postrzegać możemy jako stratę czasu.

kwotę mniejszą niż pierwotnie oczekiwał bądź też negocjowany,

w dłuższej perspektywie negatywnie, wpływa na relację między

wiązków.

nia „po czasie", mogą nie przynieść odpowiedniego rezultatu

res obydwu stron, przyczyniając się do budowania sytuacji wy-

szefostwa, stosowana w celu wyegzekwowania kolejnych ocze-

ale nie są warte apodyktycznych decyzji oraz nie są możliwe do

wodując, że co prawda, będzie - kierując się strachem - ściśle

i nie dać podwyżki), wydaje się być jedynym możliwym rozwiąza-
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niem. Rozwiązania kompromisowe często pozytywnie odbijają się

rii nie są możliwe do zastosowania. Po pierwsze, ich wypracowa-

potrzeby są szanowane.

dialogu oraz jest procesem wymagającym sporej kreatywności),

na motywacji personelu oraz budują w nim przekonanie, że jego

Z drugiej strony, kierując się chęcią bycia „dobrym szefem”, łatwo
o dialog wewnętrzny typu „nie mogę dać im tego, czego ocze-

kują, więc chociaż poszukajmy kompromisu” w przypadku, gdy
roszczenia personelu są z naszej strony przesadzone czy nieade-

kwatne bądź w sytuacji, w której zależy nam na ściśle określonym
wykonaniu danych obowiązków i godzenie się na rozwiązania
środka, odbije się niekorzystnie dla gabinetu.

4. Uleganie

Uleganie to strategia, w której ustępujemy drugiej stronie oraz
zgadzamy się na realizację jej roszczeń. Zachowaniem z tej kate-

gorii będzie np. akceptacja z naszej perspektywy wygórowanych
warunków finansowych zatrudnianego lekarza, zgoda na zmianę
sposobu potwierdzania pacjentów zaproponowaną przez rejestrację czy pogodzenie się z faktem, że pani asystentka nie uru-

chamia w kontakcie z pacjentem zachowań, które byśmy od niej
oczekiwali.

W kontekście zarządzania uleganie może być traktowane jako
porażka szefostwa, jednak zdecydowanie nie zawsze tak jest.

Teoria teorią, a życie życiem i często możemy dojść do wniosku,
że po prostu bardziej opłaca nam się spełnić czyjeś oczekiwania
mimo tego, że wydają się nam w danej chwili przesadzone, bo

w dalszej kolejności pozytywnie odbije się to na gabinecie. Także warto mieć świadomość, że bywa tak, że z naszej perspektywy

dana sprawa jest dość błaha i świat się nie zawali, jeśli „nie będzie
po naszemu”, a z drugiej strony - dana kwestia pozostaje paląca –
w tym momencie w kontekście motywacji, zadowolenia i satys-

fakcji pracownika z pracy bardziej korzystnym jest, by było tak, jak
on na dany moment oczekuje.

5. Współpraca

Współpraca to strategia opierająca się na próbie podejmowa-

nej przez dwie strony, która ma doprowadzić do znalezienia
rozwiązania, które połączy początkowo sprzeczne interesy i bę-

dzie rozwiązaniem integrującym. Z tego typu sytuacją mamy
do czynienia np. gdy właścicielowi zależy na stosowaniu kon-

nie zajmuje zdecydowanie najwięcej czasu (jako że jest oparte na

a po drugie nie zawsze one istnieją. Podręczniki negocjacji lubują

się w przykładach typu „żona chce jechać nad morze, mąż w góry,

więc w efekcie para jedzie do Chorwacji”, ale życie rzecz jasna nie
jest takie proste jak w literaturze.

Podsumowanie
Jak już wspomniałem, nie ma stylów dobrych i złych, za to są sty-

le adekwatne i nieadekwatne do sytuacji. Tak jak w określonym
wypadku nader słuszne będzie np. zastosowanie stylu opartego

na uleganiu, tak w innych warunkach dałoby to opłakane skutki.
W niektórych sytuacjach idealne będzie zorganizowanie zebra-

nia i kreatywne podejście do problemu, aktywizujące cały zespół
i łączące jego interesy, w innych będzie to niemożliwe albo z powodu braku czasu, albo dlatego, że dane kwestie są po prostu nie-

możliwe do pogodzenia i osoba zarządzająca musi być tą, która
podejmie odpowiednie decyzje i je zakomunikuje.

Uważam, że trudność w elastycznym żonglowaniu różnymi reak-

cjami w zależności od sytuacji jest przyczyną faktu, że tak wiele
osób ma problemy w codziennym zarządzaniu ludźmi. Jak wspo-

minałem, nasze konstrukcje psychiczne przeważnie predestynują
nas do stosowania dość wąskiego zbioru zachowań, co powoduje, że w szeregach kontekstów okazują się one być absolutnie nie-

adekwatne. W związku z tym prawdziwa sztuka zarządzania polega
z jednej strony na zidentyfikowaniu, który styl, która strategia ma

w danych okolicznościach uzasadnienie, a z drugiej odpowiednie
wdrożenie tej strategii w życie. Bardzo łatwo o błędy i potknięcia
na każdym z tych etapów. Wątpliwości jednak nie podlega fakt,
że im więcej wiemy, im szersze jest pole naszej samoświadomo-

ści, tym następnie łatwiej jest każdego dnia identyfikować błędy
w naszych zachowaniach i na bieżąco je korygować. Takie po-

dejście umożliwia nam uczenie się i rozwijanie tych strategii, do
których nie mamy naturalnego dostępu, a to z kolei pozwoli nam
osiągnąć niezbędną elastyczność, umożliwiającą na efektywny
wpływ na rzeczywistość.

kretnych rozwiązań stomatologicznych z powodu ich wysokiej
opłacalności, co z określonych powodów budzi sprzeciw lekarza,

a po dłuższej rozmowie udaje się wypracować wachlarz innych
rozwiązań, które także spełniają kryterium wysokiej rentowności,
a są akceptowalne także dla drugiej strony. Z tego typu rozwiązaniem mielibyśmy do czynienia w sytuacji, gdy określona proce-

dura (np. stosowanie konkretnych sformułowań bazujących na
języku korzyści w rozmowie telefonicznej z pacjentem) jest dys-

kusyjna dla rejestratorek, w efekcie czego udaje się wypracować
zbiór innych wypowiedzi, które również pozytywnie świadczą
o gabinecie, a dla rejestracji są łatwiejsze do zastosowania i bar-

dziej naturalne.

Odnośnie tego, kiedy stosować styl współpracujący odpowiedź
jest prosta: zawsze, gdy jest na to przestrzeń. Rozwiązania opierające się na współpracy pozwalają na twórcze rozwiązanie problemu w sposób w pełni satysfakcjonujący dla obydwu stron. Przy-

czynia się to do utrzymania i podwyższania wysokich standardów
w gabinecie, pozytywnie wpływa na relację przełożony-podwładny oraz budzi satysfakcję wszystkich zainteresowanych.

Problemem jednak jest to, że dość często rozwiązania z tej katego-

Implantologia Stomatologiczna | PSI Implant Dentistry rok VII nr 2 (14) 2016

105

Z INNEJ PERSPEKTYWY

lek. stom. Anna Nilvéus Olofsson

Oczyszczanie przestrzeni międzyzębowych w oparciu o podstawy naukowe
Treatment of the interdental spaces based on a scientific basis

Słowa kluczowe:
płytka nazębna, szczoteczki międzyzębowe, przestrzenie międzyzębowe
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Jest rzeczą oczywistą, że dobra higiena jest kluczowa dla zapewnienia zdrowia jamy ustnej. Dwie najczęściej występujące cho-

roby jamy ustnej, próchnica oraz choroby przyzębia, powstają
w następstwie niedostatecznego oczyszczania okolic międzylek. stom. Anna Nilvéus Olofsson,
kierownik stomatologiczny i naukowy, TePe
PROFIMED Sp. z o.o.
ul. Radziejowicka 124
05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel.22 758 24 10, biuro@profimed.com

zębowych, z powodu gromadzenia się tam płytki nazębnej oraz
utrudnionego dostępu dla zwykłej szczoteczki. Zatem oczyszczanie przestrzeni międzyzębowych, oprócz codziennego szczotko-

wania zębów, jest istotne do kontroli płytki podczas codziennej
higieny jamy ustnej.

Zapobieganie chorobom przyzębia
Choroba przyzębia jest problemem globalnym. Dotyczy około
50% populacji osób dorosłych, a występowanie jej ciężkich przy-

padków mieści się w zakresie 10 do 15% i ma bezpośredni związek
ze zjawiskiem starzenia się społeczeństwa [1]. Istnieje wiele czynników sprzyjających rozwojowi chorób przyzębia. Najważniejszym z nich jest gromadzenie się płytki nazębnej w postaci biofil-

mu na przebiegu oraz poniżej brzegu dziąsłowego. Odpowiednie

zabiegi prowadzące do usuwania biofilmu są niezmiernie istotne
dla utrzymania zdrowia jamy ustnej.

Wysoki standard higieny jest kluczowy w zapobieganiu chorobom przyzębia oraz w utrzymaniu wyników leczenia, a także prze-

ciwdziałaniu nawrotom choroby i dalszej utracie tkanki kostnej.

Badania pokazały, że codzienne manualne szczotkowanie zębów
zmniejsza płytkę nazębną o 42%, ale nie zapewnia oczyszczenia
powierzchni międzyzębowych [2]. W konsekwencji tego zawsze

jest konieczne stosowanie dodatkowych urządzeń do czyszczenia
tych przestrzeni.
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obszarów. W badaniu tym sprawdzano również metody redukcji
płytki u młodszej populacji z bardziej ścisłymi kontaktami międzyzębowymi, jednak w tej grupie wiekowej nie używano szczote-

czek międzyzębowych. Przyczyną tego mógł być fakt że na rynku
dostępne były wtedy tylko szczoteczki międzyzębowe o dużych
średnicach, nieodpowiednie do znacznie mniejszych przestrzeni
osób młodszych.

Znaczna część badań oceniających skuteczność metod oczyszczania przestrzeni międzyzębowych przy użyciu różnych typów

urządzeń dotyczyła przestrzeni międzyzębowych typu drugiego
oraz trzeciego [4]. Wykazano, że szczoteczki międzyzębowe mają

pozytywny wpływ na takie parametry periodontologiczne, jak
Obecnie na rynku dostępnych jest wiele produktów, takich jak nici
dentystyczne, wykałaczki czy szczoteczki międzyzębowe. Nie ma

jednak jednej metody, która by była odpowiednia dla każdego
pacjenta oraz w każdym przypadku klinicznym. Zatem udzielane

pacjentowi rekomendacje dotyczące wyboru produktu powinny

być wypadkową doświadczenia klinicznego lekarza oraz badań
naukowych.

Szczoteczka międzyzębowa
Według standardów ISO (ISO 16409:2006) szczoteczka międzyzę-

bowa jest urządzeniem składającym się z trzonu z rozchodzącymi
się promieniście na wszystkie strony włóknami, służącym do manualnego oczyszczania przestrzeni międzyzębowych. Trzon sta-

nowiący centralny element szczoteczki jest wykonany zazwyczaj

ze skręconego drutu, w którym zamocowane są włókna. Włókno
szczoteczki, to pojedyncze pasmo osadzone w trzonie. Główka
szczoteczki to część, która przechodzi przez przestrzenie między-

zębowe i może być umocowana na stale, albo być wymienna.
Uchwyt szczoteczki jest częścią, w której jest zamocowany trzon.

Przeprowadzono wiele badań mających na celu porównanie
szczoteczek międzyzębowych z innymi dostępnymi na rynku
produktami do higieny przestrzeni międzyzębowych, a w szcze-

gólności nićmi dentystycznymi, pod kątem ich skuteczności w
kontroli płytki oraz stanów zapalnych dziąseł. Oceniano w tych ba-

daniach również preferencje pacjentów jako jedną ze zmiennych.

Wyniki badań przemawiają na korzyść stosowania szczoteczek
międzyzębowych.

Zalety stosowania szczoteczek międzyzębowych potwierdzone badaniami naukowymi
Już w 1970 roku przeprowadzono badania badające skuteczność
stosowania szczoteczek międzyzębowych, wykałaczek oraz nici
dentystycznych w redukcji płytki nazębnej w obszarach poszerzonych przestrzeni międzyzębowych [3]. Stwierdzono, że szczotecz-

ki międzyzębowe są preferowaną metodą oczyszczania takich
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krwawienie podczas zgłębnikowania, redukcja płytki nazębnej czy

zmniejszenie głębokości kieszonek dziąsłowych. Uważane są one

także za lepszą metodę manualnego oczyszczania przestrzeni
międzyzębowych u pacjentów, którzy cierpią z powodu choroby
przyzębia albo są w fazie podtrzymującego leczenia periodonto-

logicznego [5, 6, 7, 8, 9].

Przegląd systematyczny obejmujący dziewięć artykułów wykazał, że szczoteczki międzyzębowe - używane jako uzupełnienie

codziennego szczotkowania zębów - usuwają więcej płytki na-

zębnej, niż nici dentystyczne czy wykałaczki do zębów i że są od
nich pod tym względem bardziej skuteczne. Co więcej, praca ta

wykazała dodatnią, statystycznie znaczącą różnicę stosowania
szczoteczek międzyzębowych, jeśli chodzi o takie wskaźniki periodontologiczne, jak płytka nazębna, krwawienie podczas zgłęb-

nikowania i głębokości kieszonek dziąsłowych, w porównaniu z
innymi metodami czyszczenia [10]. W badaniach wzięli udział

głównie pacjenci objęci programem podtrzymującego leczenia
periodontologicznego.

W zaślepionym dla badającego, randomizowanym badaniu kli-

nicznym typu split-mouth (dzielonej jamy ustnej), wykazano, że
szczoteczki międzyzębowe redukują w istotny sposób krwawienia przy zgłębnikowaniu u pacjentów z przestrzeniami międzyzębowymi typu pierwszego [11]. Dodatkowo, w badaniu prze-

glądowym stwierdzono, że szczoteczki międzyzębowe stanowią
metodę alternatywną dla nici dentystycznych w zakresie redukcji
krwawień i kontroli płytki nazębnej podczas oczyszczania prze-

strzeni międzyzębowych, również u osób z przestrzeniami typu
pierwszego [12].

W innej metaanalizie stwierdzono w podsumowaniu, że istnieją
istotne dowody na to, że szczoteczki międzyzębowe stanowią
najbardziej skuteczną metodę w usuwaniu płytki międzyzębowej

[13]. Zostało to potwierdzone w trakcie jedenastych Europejskich
Warsztatów Periodontologicznych poświęconych zapobieganiu

chorobom przyzębia w podstawowej opiece stomatologicznej
[14]. Według opinii tej grupy roboczej, szczoteczki międzyzębowe są preferowaną metodą oczyszczania przestrzeni międzyzę-

bowych. Nici dentystyczne mogą być stosowane alternatywnie
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międzyzębowych u osób ze zdrowym stanem dziąseł i przyzębia.

Kluczem do sukcesu jest dobra współpraca pacjenta

szczoteczki międzyzębowe oferują największą skuteczność usu-

Szczoteczki międzyzębowe oraz nici dentystyczne zostały podda-

jedynie w przypadku przestrzeni zbyt wąskich dla szczoteczek
Przedstawione badania pozwalają na sformułowanie wniosku, że

wania płytki nazębnej oraz najlepszą poprawę wskaźników periodontologicznych. Każda z metod oczyszczania obszarów mię-

dzyzębowych powinna być dobrana indywidualnie do potrzeb

pacjenta z uwzględnieniem wielkości i kształtów tych przestrzeni.
Każdy pacjent, któremu zaleca się stosowanie szczoteczek mię-

dzyzębowych, powinien zostać poinstruowany o optymalnym
dla niego rozmiarze i kształcie szczoteczki oraz o sposobie jej użytkowania [15].

Szczoteczki międzyzębowe o kształcie cylindrycznym oraz stożkowym
Powszechne zastosowanie znalazły dwa rodzaje szczoteczek międzyzębowych - o kształcie cylindrycznym oraz stożkowym. Ich

skuteczność w kontroli płytki nazębnej oraz wskaźnika krwawienia
zostały porównane w randomizowanym, kontrolowanym badaniu klinicznym [16]. Statystycznie znaczące różnice między nimi

zostały stwierdzone w odniesieniu do efektywności czyszczenia

ne ocenie przez pacjentów i większość z nich wybrała szczoteczki

[17-21]. Badania te wykazały, że większość pacjentów preferuje
szczoteczki międzyzębowe w stosunku do nici dentystycznych
ze względu na to, że w ich odczuciu są one bardziej skuteczne i

łatwiejsze w stosowaniu. Czynniki te mogą się zdaniem autorów
przyczynić również do tego, że pacjenci będą w większym stopniu stosować się do zaleceń lekarza.

W celu osiągnięcia wysokiego standardu higieny jamy ustnej na-

leży każdemu pacjentowi zaproponować indywidualny instruktaż
higieny i pomóc mu w doborze odpowiedniego kształtu oraz rozmiaru szczoteczek międzyzębowych uwzględniającego jego in-

dywidualne potrzeby. Tylko niewielki opór podczas wprowadza-

nia szczoteczki w przestrzeń międzyzębową świadczy o wybraniu
właściwego rozmiaru szczoteczki. Dlatego właściwy instruktaż

jest nieodzowny dla zapewnienia dobrych efektów, a motywacja

pacjenta jest kluczem dla długoterminowego prawidłowego stosowania.

strony językowej obszarów międzyzębowych, zarówno językowej

Podsumowanie

cja płytki nazębnej, jak i wskaźniki krwawienia były zwiększone w

Wysoki standard higieny jamy ustnej ma fundamentalne zna-

bliższej jak i dalszej, ponieważ w tych obszarach zarówno kumulagrupie używającej szczoteczek stożkowych. Według autorów skuteczność czyszczenia była uzależniona od geometrycznych różnic

w kształtach używanych szczoteczek, na korzyść z tych o kształcie
cylindrycznym.

czenie w zapobieganiu chorobom jamy ustnej. Uwzględnienie
indywidualnych potrzeb i warunków pacjenta oraz oparcie się na
wynikach badań naukowych to gwarancja właściwej techniki i za-

chowania zdrowej jamy ustnej przez wiele lat.
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certyfikat potwierdzajacy członkostwo w DGOI
certyfikat potwierdzajacy członkostwo w PSI
certyfikat potwierdzajacy członkostwo w ICOI
program ubezpieczeniowy przygotowany specjalnie dla lekarzy implantologów
pomoc prawna w razie problemów zawodowych
wzór zgody na przeprowadzenie zabiegu implantologicznego

PRENUMERATA CZASOPISM:

•
•
•

“Stomatologia Współczesna”- 6 numerów w roku
“Implantologia Stomatologiczna” - 2 numery w roku
„Implant Dentistry” ICOI - 6 numerów w roku

preferencyjne warunki udziału w kongresach PSI/ICOI/DGOI
możliwość udziału w szkoleniu Curriculum Implnatologii
możliwość przystąpienia do Egzaminu Umiejętności
możliwość wykupienia dostępu do aktywnego korzystania z platformy dentalxp w pakiecie premium na
preferencyjnych warunkach
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2. KONFERENCJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA PERIODONTOLOGICZNEGO Perio2016

Prof. Mariano Sanz, Przyszłe perspektywy regeneracji tkanek przy-

zębia. Stosowanie zasad bioinżynierii

Prof. Jan Lindhe, Droga od wyrostka zębodołowego do wyrostka

2. Konferencja PTP oraz Sekcji Periodontologii PTS odbyła się

w dniach 18-19 marca 2016r. w warszawskim hotelu Marriott.

Obywająca się co drugi rok impreza, po raz kolejny okazała się

wielkim sukcesem, nie tylko pod względem frekwencyjnym. Znakomity program i największe nazwiska współczesnej światowej

bezzębnego

Prof. Jean-Louis Giovannoli, Podejmowanie decyzji w leczeniu

peri-implantitis

Prof. Pierpaolo Cortellini, Nowoczesne mikrochirurgiczne lecze-

nie regeneracyjne

periodontologii zaowocowały przyjazdem prawie 200 uczestników i kompletem na sali wykładowej oraz na warsztatach.

Konferencji towarzyszyła Sesja Plakatowa dotycząca periodontologii i chorób błony śluzowej jamy ustnej oraz wystawa firm.

W programie:

Prof. David Herrera, Znaczenie antybiotyków w profilaktyce i le-

czeniu chorób przyzębia

Prof. Silvia Roldan, Współczesne metody leczenia halitozy

Prof. Marc Quirynen, Niechirurgiczne leczenie periodontologiczne

dr Bartłomiej Górski, Kliniczna i radiologiczna ocena ubytków ko-

stnych u pacjentów z agresywnym zapaleniem przyzębia leczonych przy użyciu wszepów ksenogennych i modyfikowanej per-

forowanej membrany zaporowej: 12 miesięczne prospektywne
randomizowane badanie kliniczne -doniesienie wstępne

dr Zuzanna Oruba, Fotodynamiczna inaktywacja periopatoge-

nów z zastosowaniem błękitu toluidyny oraz fotosensybilizatora
opartego na ditlenku tytanu

dr Jacek Żurek, Zastosowanie allogennej uwodnionej matrycy ko-

lagenowej służacej do regeneracji dziąsła
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SYMPOZJUM ORAL SURGERY ACADEMY

tworzeniem rany dawczej

dr Krzysztof Gronkiewicz: Aspekty współpracy zespołu chirurg-

-protetyk w rekonstrukcji uzębienia z zastosowaniem wszczepów
śródkostnych.

dr Błażej Szczerbaniewicz: Praktyczne sposoby diagnozowania

bólu nie związanego z zębami.

dr Łukasz Zadrożny: Materiały kompozytowe w implantologii

w świetle badań i doświadczeń własnych

dr Łukasz Podlewski: Technika tunelowa w pokrywaniu recesji

dziąsłowych.

dr Łukasz Szymczyszyn: Zapobieganie nagłym zachorowaniom

w gabinecie stomatologicznym i medyczne czynności ratunko-

Implantologiczny sezon konferencyjny zakończył w tym roku

we.

W pierwszy weekend wakacji we wrocławskiej Hali Stulecia odby-

wydłużanie koron klinicznych: studium przypadków klinicznych.

szkolnym nie tylko bardzo późno, ale i w bardzo dobry stylu.
ło się Sympozjum Oral Surgery Academy. Organizator, dr Rado-

Dr Bartosz Suliborski: Estetyczna plastyka przyzębia chirurgiczne
Dr Jadach Radosław: Nietypowe ekstrakcje i radektomie – plano-

sław Jadach prosił nie tylko prof. Małgorzatę Pietruską oraz prof.

wanie i techniki zabiegowe.

podzielili się wiedzą i doświadczeniem z licznie zgromadzonymi

•

Ziva Mazura, ale wielu znanych i cenionych wykładowców, którzy
uczestnikami konferencji.

W bogatym, trzydniowym programie znalazły się nie tylko wykłady, ale i warsztaty praktyczne na preparatach zwierzęcych oraz ce-

remonia wręczenia dyplomów absolwentom Akademii Chirurgii
Jamy Ustnej.

ćwiczenia na preparatach zwierzęcych technik:
•

płat dzielony

zamykanie przetoki ustno - zatokowej

Prof. Ziv Mazor: Outside the Box in Modern Implanvology.

Prof. Małgorzata Pietruska: Periodontologiczne przygotowanie

przyzębia do leczenia protetycznego.

Części merytorycznej towarzyszyła wystawa firm.
W programie
dr Hubert: Kubica Natychmiastowa implantacja i obciążenie pro-

tetyczne u pacjentów z zaawansowana chorobą przyzębia

dr Michał Szczutkowski: Porównanie technik pokrywania recesji

zębów: tunelowych i płata przesuniętego dokoronowo.

dr Przemysław Stankowski: 5 kroków do sukcesu w chirurgii

dr Radosław Jadach: Koncepcja jednej rany: jak i kiedy można

wykluczyć zabiegi transplantacji tkanek twardych i miękkich z wy-
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WYDARZENIA

Międzynarodowa Konferencja Ergonomia w Stomatologii

w Katedrze Stomatologii w Hradec Kralove. Wykładowcy podkreślili, że ważna jest ciągła zmiana ustawienia ciała i to, że należy

unikać zbyt długiej pracy w jednej wymuszonej pozycji. Dowie-

dzieliśmy się także o obciążeniach i dolegliwościach, które mogą
dotyczyć różnych partii mięśni.

Drugi dzień konferencji przyniósł nam wiele informacji odnośnie
pracy we wszelkiego rodzaju powiększeniu : od lup po mikroskop.
Poruszony został aspekt nie tylko współpracy lekarza z asystą, ale

także dowiedzieliśmy się jak ustawić lupy czy mikroskop, aby pra-

ca była lekka, łatwa i przyjemna, a przede wszystkim efektywna.

W trakcie konferencji rozmawiano także o tym, jak ergonomia
przekłada się na produktywność pracy lekarza oraz o tym, że do-

brze zaprojektowane środowisko pracy będzie zmniejszało ryzyko
W dniach 16-18 czerwca we Wrocławiu miała miejsce Międzyna-

rodowa Konferencja Ergonomia w stomatologii. Wykłady pierw-

szego dnia prezentowane przez zagranicznych wykładowców

skupiały się m.in. na pojęciu „workflow”, czyli jak współpraca lekarza i asysty powinna wyglądać w nowoczesnym gabinecie stomatologicznym. O swoich doświadczeniach w tej tematyce opowia-

dali: R.A.G. de Ruijter, An Nguyen, An P Vollstedt, Joerg Katzschenr
oraz Jens Christian.

Następnie na scenę wkroczyli polscy wykładowcy. Piotr Skrzy-

szewski opowiadał o organizacji miejsca pracy. Jego praktyczne

spojrzenie na projektowanie gabinetu może bardzo ułatwić płynność pracy, a kluczowym tematem było rozstawienie mebli i ich

funkcjonalność. Dr Skrzyszewski zwrócił uwagę także na to, że każ-

dy gabinet musi uniwersalne wytyczne dostosować do własnych

urazów, które w jej trakcie mogą powstać.

Konferencja we Wrocławiu to dwa intensywne dni bogate w naj-

nowsze informacje z dziedziny ergonomii w gabinecie stomatologicznym. Uczestnictwo w takich spotkaniach pomaga lekarzom
wprowadzać do naszej pracy praktyczne rozwiązania, tak aby

nasza praca mogła być jeszcze bardziejefektywna. Prawidłowy

"workflow" to korzyść nie tylko dla lekarza, ale także dla pacjenta,
który jest stanie dostrzec fakt,że zabieg przebiega sprawnie i jest
z góry zaplanowany.

Autor kieruje podziękowania za pomoc w realizacji materiału

z konferencji dla : Pauliny Czecholińskiej, Iwony Kurdziel, Mileny
Werwińskiej, MichałaKozickiego i Piotra Krzyształowskiego.

potrzeb, a kilkustanowiskowa klinika powinna w każdym gabinecie posiadać taki sam układ szafek i rozkład narzędzi. Dawał wska-

zówki jak zaprojektować gabinet, by droga pacjenta do fotela była
jak najkrótsza, a asystor zawsze w zasięgu ręki asysty.

Przedstawione zostały również różne alternatywy ustawień pozycji lekarza i asysty względem fotela dentystycznego.

Dr Bartłomiej Karaś opowiadał natomiast o współpracy zespołu

podczas jednowizytowego leczenia kanałowego w pracy z mikroskopem.

Martin Kapitán Daniela i Ohlendorf, Daniela zgłębili analizę kine-

matyczną pracy naszego ciała. Analiza ta poparta była badaniami
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Curriculum
Implantologii PSI

Kształcenie podyplomowe z dziedziny implantologii stomatologicznej
Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego PSI 10+2

Cel
Kształcenie podyplomowe ma na celu nabycie wiedzy
i umiejętności na poziomie, który umożliwi samodzielne
realizowanie diagnostyki i leczenie specjalistyczne według
standardów obowiązujących we współczesnej implantologii
stomatologicznej w zakresie teoretycznym, klinicznym i
laboratoryjnym.

Forma

Szkolenie obejmuje 114 h wykładów i ćwiczeń, które mają
następującą formę:
•
prezentacje teoretyczne oparte na przypadkach
klinicznych,
•
zabiegi kliniczne
•
dyskusja,
•
zaliczenie pisemne z oceną.

Zasady uczestnictwa
“Harmonogram szkolenia” oraz “Program dydaktyczny szkolenia”
określają szczegółowo ośrodki szkoleniowe, terminy i program
Curriculum Implantologii.
Lekarze uczestniczący w zajęciach otrzymują materiały szkoleniowe
oraz punkty edukacyjne.
Zajęcia odbywają się w dwóch, 16-sto osobowych grupach.
Zgłoszenie uczestnictwa następuje w formie pisemnej na
wydrukowanym formularzu, należy również dokonać przedpłaty
w wysokości 1000 pln. Liczba uczestników jest ograniczona, dlatego
zgłoszenia będą przyjmowane według kolejności wpłynięcia, do
czasu osiągnięcia maksymalnej liczby uczestników w danej edycji.
Szczegółowe warunki uczestnictwa określają “Warunki uczestnictwa
w szkoleniu Curriculum Implantologii PSI”.

Coronal Macro Thread
Odległość między zwojami
gwintu (0,8 mm) zapewnia
stabilizację pierwotną
implantu w korowej części
kości.

Powierzchnia S.L.A.
Umożliwia zachowanie wysokiej stabilizacji pierwotnej,
błyskawicznie zwiększając
stabilność wtórną poprzez
silną osseointegrację. Dzięki
temu system umożliwia
zastosowanie implantów
nawet w przypadku słabej
jakości tkanki kostnej
pacjenta.

Wierzchołek
Zapewnia doskonałą stabilizację
implantu zarówno w przypadku
obciążenia
natychmiastowego
jak i odroczonego.

Funkcja Bioseal
Unikalne rozwiązanie minimalizujące
utratę
kości
brzeżnej. Mikrokanały zwiększają szczelność połączenia
implantu z tkanką miękką
zapewniając
stabilność
wszczepu, chroniąc jednocześnie przed przenikaniem
bakterii.

Gwint Magic Thread
Zaprojektowany w celu
uzyskania długoterminowej
wytrzymałości na działanie
pionowych i poprzecznych
sił podczas żucia. Ponadto
zapewnia integrację poprzez
wspomaganie stabilizacji
pierwotnej.

CMI IS-II Active

Zapytaj o bezpłatny udział w Sympozjum w Seulu (8-12.10.2016)
sprzęt, wykłady i kursy praktyczne 25-328 Kielce, Legnicka 2 tel.: 41 3417230
sklep@profident.pl
www.sklep.profident.pl
www.profident.pl

Fala zmian
w higienie
jamy ustnej
Szczoteczka soniczna Philips Sonicare
dzięki unikalnej technologii zapewnia
całkowicie nowe doznania podczas mycia
zębów oraz wyjątkowe efekty w codziennej
higienie jamy ustnej. Philips Sonicare dociera
do trudno dostępnych miejsc pomiędzy
zębami, skutecznie usuwając płytkę nazębną
i bakterie z przestrzeni międzyzębowych
oraz wzdłuż linii dziąseł.
Główka szczoteczki porusza się z bardzo
wysoką częstotliwością, tworząc wibracje
soniczne, które kierują cząsteczki wody
pomiędzy zęby. Poczujesz, że masz naprawdę
czyste zęby. To całkowicie nowe doznanie,
jakiego doświadczysz podczas codziennego
mycia zębów. Philips Sonicare.
Fala zmian w higienie jamy ustnej.

Podejmij Wyzwanie Philips Sonicare: http://www.wyzwaniesonicare.pl

PSI DGOI ICOI
Regulamin publikacji prac w czasopi!mie
„IMPLANTOLOGIA STOMATOLOGICZNA”
W czasopi!mie „Implantologia Stomatologiczna” publikujemy g"ównie artyku"y o charakterze naukowym, pogl#dowym, kazuistycznym, poradnikowym, przypadki z w"asnej praktyki; przedstawiamy nowoczesne technologie i sprawdzone rozwi#zania problemów z jakimi lekarze stykaj# si$ w codziennej praktyce. Interesuj# nas tak%e relacje ze zjazdów, sympozjów, posiedze& naukowych
krajowych i zagranicznych, a tak%e oceny i recenzje ciekawych publikacji. Istnieje mo%liwo!' publikacji tekstów niezamówionych,
o ile nie b$dzie to kolidowa"o z aktualnymi planami wydawniczymi.
Autor zobowi#zany jest posiada' wszelkie autorskie prawa osobiste i maj#tkowe do nades"anych materia"ów (tekstów, zdj$', rysunków, wykresów itp.), a ich publikacja nie mo%e narusza' praw osób trzecich. Artyku"y nie powinny by' wcze!niej publikowane
w innych tego typu czasopismach; w przypadku gdyby artyku" by" uprzednio publikowany autor obowi#zany jest poinformowa' o
tym wydawnictwo.
Po!"dana obj#to$% artyku&u to maksymalnie 10 str. znormalizowanego wydruku komputerowego (czcionka Times New Roman 12 pkt, format A4, 30 wierszy na
stronie, interlinia 1,5). W przypadku prac d&u!szych, na mocy indywidualnego porozumienia z autorem, redakcja zastrzega sobie prawo do podzia&u na cz#$ci publikowane w kolejnych numerach.
Teksty powinny by% napisane w edytorach word lub pages i przes&ane na adres redakcji drog" elektroniczn" oraz w formie drukowanej.
Materia& fotograﬁczny i graﬁczny w postaci plików JPG, TIFF, PDF, nale!y umieszcza% na serwerze ftp, po uprzednim zg&oszeniu si# do redakcji, celem otrzymania
danych do logowania.
Fotograﬁe musz" spe&nia% nast#puj"ce parametry techniczne: rozdzielczo$% min. 300 dpi, skala 1:1. Rysunki i schematy stworzone w programie Corel Draw - rozszerzenie .cdr. Rysunki i schematy w formie elektronicznej nale!y umieszcza% w odr#bnym pliku.
W tek$cie nale!y wskaza% miejsca, gdzie powinny by% umieszczone ryciny i tabele. Pod ka!d" tabel" i rycin" nale!y poda% nazwisko autora i tytu& pracy oraz ewentualne 'ród&o, je$li rycina nie jest autorska. Spis rycin i tabel nale!y umie$ci% w aneksie na ko(cu pracy.
W przypadku prac dotycz"cych bada( do$wiadczalnych lub klinicznych artyku& powinien zawiera%: wprowadzenie, cel pracy, metodyk# bada(, wyniki, dyskusj#
(&"cznie z tabelami i ilustracjami, min. 1,5 str.) oraz wnioski . Pi$miennictwo powinno zawiera% co najmniej 15 pozycji.
W artyku&ach innego rodzaju, np. w pracach pogl"dowych lub opisach przypadków powy!szy schemat mo!e by% zmodyﬁkowany, na zasadzie porozumienia
pomi#dzy autorem i redakcj".
Na stronie tytu&owej nale!y poda%:
imi#, nazwisko autora (autorów)
tytu& pracy (w j#zyku polskim i angielskim)
aﬁliacje - imi#, nazwisko i tytu& naukowy ka!dego z autorów, pe&n" nazw# miejsca pracy autora (w wypadku placówki klinicznej – tak!e tytu& naukowy, imi# i nazwisko
jej kierownika), dane kontaktowe
s&owa kluczowe w j#zyku polskim i angielskim (od 3 do 10)
streszczenie w j#zyku polskim i angielskim (do 150 s&ów)
Pi$miennictwo powinno by% podane wed&ug kolejno$ci cytowania. Ka!da pozycja powinna by% cytowana w ogólnie przyj#ty sposób: kolejny numer, nazwiska i
pierwsze litery imion autorów, (gdy autorów jest wi#cej ni! trzech – nale!y poda% trzech pierwszych, zast#puj"c pozosta&e nazwiska skrótem „i wsp.”), tytu& pracy,
nazwa czasopisma podana zgodnie z obowi"zuj"cym skrótem, tom (numer), strony, rocznik; w tek$cie powinny wyst#powa% kolejno numerowane odno$niki w
kolejno$ci pojawiania si# cytowa( kolejnych autorów.
Przyk&adowo:
[1] STRAIOTO F.G., DE AZEVEDO A.M., DO PRADO C.J. i wsp. Rehabilitation of maxillary edentulism with implant-supported milled-bar prostheses. Implant Dent;
15 (4), 366-371, 2006.
[2] ROMANOS G.E. Surgical and prosthetic concepts for predictable immediate loading of oral implants. J Calif Dent Assoc; 32 (12), 991-1001, 2004.
[3] SCHWARTZ-ARAD D., KIDRON N., DOLEV E. A long-term study of implants supporting overdentures as a model for implant success. J Periodontol; 76 (9),
1431-1435, 2005.
W przypadku bardzo du!ej ilo$ci pozycji, redakcja zastrzega sobie mo!liwo$% niepublikowania pi$miennictwa z adnotacj", i! jest ono dost#pne w redakcji. Za dok&adno$% danych bibliograﬁcznych odpowiada autor.
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania ewentualnych zmian redakcyjnych, poprawek stylistycznych i korekty drobnych b&#dów merytorycznych (np. zniekszta&ce( terminologii fachowej, nazwisk itd.), powsta&ych wskutek omy&ek maszynowych.
Je$li praca jest ju! recenzowana prosimy o przes&anie tej!e recenzji.
Do ka!dej pracy nale!y do&"czy% o$wiadczenie, i! praca dotychczas nie by&a nigdzie drukowana lub przedstawi% dowód, i! posiada si# do niej prawa autorskie.
“Ja ni!ej podpisany (imi# i nazwisko) niniejszym o$wiadczam, !e: zapozna&em si# z Regulaminem publikacji prac w czasopi$mie “Implantologia Stomatologiczna”,
praca (prosz# wymieni% nazw# pracy i podac nazwiska autorów) nie by&a nigdzie wcze$niej publikowana, nie zosta&a skierowana do druku w innym czasopi$mie.
Niniejszym zezwalam Wydawcy na bezp&atne korzystanie z pracy (utworu) zgodnie z zapisami art. 49, art. 50 ust. 1 i 2 (pola eksploatacji) “Ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych z dnia 04 lutego 1994 (Dz.U. Nr 24 poz. 83) z pó'niejszymi zmianami”. Pod o$wiadczeniem musz" z&o!y% podpisy wszyscy autorzy danej
pracy.
Redakcja mo!e przed przekazaniem materia&u do druku przes&a% go autorowi, wy&"cznie celem weryﬁkacji zgodno$ci materia&u przygotowanego do druku z materia&em nades&anym przez autora. Brak uwag ze strony autora w terminie trzech dni od daty wys&ania materia&u, oznacza akceptacj#. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, je!eli ujawni" si# istotne b&#dy w publikacji, Redakcja mo!e uwzgl#dni% wniosek autora w przedmiocie zmian artyku&u w stosunku do wersji nades&anej.
Prace niezamówione publikujemy w miar# wolnego miejsca w planie wydawniczym.
Wydawca zastrzega sobie prawo wykorzystania pracy lub jej fragmentów (tekst, ilustracje) w innych periodykach, których jest w&a$cicielem, oraz eksploatacji na
innych polach (w tym publikacji elektronicznej do wykorzystania w mediach elektronicznych).
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